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 یبه ذم كس لا م 3

 ی رهطا تو لایسو اع 0۱ ۳ هللا لص مرا لوسر لوا با ۷:

 هرخآ یا ۰

 مالسا | هلو مدا یدادجا ءب كن رل رطح مرکا لوعر ۳

 م اللا[ هیلع تش ۱

 م راس هءاع سر دا ۲

 مالا هیلع حوت ۳

 م اللا هیلع ےھارا ۴

 مال-ساا هیلع لیعسا دالواو مالساا هلع لیهسا 0۹ :

 اعو ماعا كربمغب ترضح 1
 یر هد کو ى اقلاو ءا ع“ ا تئرضح لوا 1۷

ENNیییدلوا ادس كم رمز بآ  

 ییندئاوا اش كم رم تس ۷۶ |

A۱ی رج كساطاا دع هدعب تواوا ا ۳9 ۳  

 ES . هنمآو یصالخ ندذ كهالا دع ۸۳ |ا

 تامالع نالک هروهظ هدنامز ىلج كرمضح لوا ٩
 هدو یددع وطو ید و برا و لو با یجکیا ۹۲

 لاوحا نالو | عقاو هد اید لاو تدا رع ضا ن الك وا ۰

 رونلوا ناب عباقوو ۰
 ند ارق ن د الک هر وهط هد د الو نح كت رضح ل وا ۹9

 رد هدشن ات دسر ۰۰

 یاب كن داو> صا نالوا مد اوو :. هک ی د الو كتنرمع> لوا ۰۱

E 8نه اک محطس صد  

 قش و یعاضرا لل هدد هيلحو كن هب و كرضح لوا ۰
 یاب كرروص ۰

 ۱ یباقو تنهاس یجلدب و كت هثس ی ی | ندالو كلرضح لوا ۱

 3 گلد هب هنس یججوا نوا ندای ی + نکس ندنتدالو كارو لوا ۶

 1 مداقو نالک هروهط ۰
 ۳۹۱ : هر ھن س و رک: ندیم" یجچوانوا نداد الو ثدرصضح لوا ۵



4 ۲ ¥ 

۱۹ 

۱۳۰ 

۱:۸ 

 ارګ و یرفس نالوا ندا ماش یارمصد و عااقو نالت هروهظ

 یب او نالک ۰

 هللا یعد هک دس ۳ وزو و دصو بهار اروطساو یروما ۰

 اھ ع ۳ ایر ۰

E تولوا مده كمرکم تالو یروما نالوا عفاو كد 5  

 رووا ناس نالوا لزا لوا ندن ارفو ۰

 رول وا نایب ۰

 یر رارضاو ۰

 یر د دع ند اساو لاحر كراناو یرلت رعه 9

 كه اه یب ب ودیا هده ام هدص وصخ ت رطح لوا ۰
A VIA ۰۰یراو  

 7۳۳۳ ۳ سست

 ؛ را هلو فیعثو فلاط لر سّوح لواو ۹

 س س

 یس هصق بهار

 ٠ هروهظ لد در هنس یجشب ییرکب ند هس ی ەر كرضح لوا

 نال وا مقاو هدهنس یا یعرکب ن ددتدالو كرضح لوا

 ر وهطات ندلب یجمشبز وت وا نادتد الو لر روح ل وا

 یرلک دنا اش كشيرق

 یو لوز ءاد-ت او. ع اقو ندیار وهط كد هب هنس یه رق

 . . یاج كرلسلک ه اما

 نیماس تینا نالوا ناسم هل ما 5 كه دص ركبوا

 3 یرلد داوا ع ولع ندلاسآ كنطايش

 يک دنا هر اکشا یت وع د هناعا قلخ كن ضح ل وا

 | ادا یراک دشا هشت اراب و هت رطح لوا كاب راک رشم هکم

 ۳ الو هتل كاڪتاو روما نالوا عقاو ما امن یبعشب ندود

 ترضحو كل هزج ترضحو یبباقو كلب ىجا ندن وبن
 یرلک راک هم السا 1

 كشب رقو مداقو نالوا كد هئلبب یوا ندای یج زکس كنوبت

 ینوم كل اط یاو كنه دحو یباقو كل یحنوا ندنوبن
 وعد هم السا ی



۱ ۳ ¥ ۱ 
 ۱ برس تست سست تست سس ا سشم سنت نت تست مت ات سس تین

 ینیدروبب حوزت ییهدوسو ییهشب اعو نجا*هلاو ۰
 روالوا نابرا صدا مالسا ءادتلاو ییباقو كالم یکی نوا ند وس ۱۸۳۹

 لو الا دیععلاذعر و ید دژلوا ضرف سچ یاب

 ۱ ۱ رو وا نایب داوو قلعتم هجا رعم"دصق ۷

EYهو لەو هرات رو تەو ییداقو ال ی وا نوا ندنوس  

 زول وا نايب لوس ر با کا ندا تره ادتا ۳

 ییدنک بودیا تره هدلناح هشرح كم دص رکب وا ۲

EYلتر هب هنن ده لر صح لواو یزڵهرواسم هدوهدنلا راد نوعا  

 ید دا وا رومأم 9

 یاد رو هح ول كر دة كلم ب وفرح ند راځ كار رضح لوا ۳۳۹

 یاس كلاوح او روما نالوا رهاط هد رالو و 8

 هرورسلوا كنسلاها راددلوا بوش رب اهر هن دم كار طح لوا ۹

 یراف دقیح هاا ۰
 یاب كت ارحعو مداقو ندبا روهط هدنس هنس ادتبا كت رڪ ۳

 ییع ورم كن ادا و 9

1Yهرسعلا وذو طاوب "وزع عوقو  

 یرک رد "هو رغ ۳۷۱

 عاقیف ی ه وزع 00۹

 هدرق هب رس "دوزغ رونلوانایب یمباقو كنهنس یهچوا ندنرعک ۳
U۱ د>ا "دو رع  

 یل او کالی یجد رد ندنرع* ۶

ER:د وع وم رد ورع  

 یباقو تالاس یجشب ند ره ۱
 ق دخ هو رخ ۰

 هظب رف نب هورغ ۲
 یسدعو هار ی و یناقو كالي یا ندر £ ۳۱

 د و را راو وو نه ا ی و د رو لاسرا رالوسر دان هقا طا كولم ك بصح لوا ۳
 سر وتو رب تست نت ناو ین سا سس دن نیر نت نت نیو ی ی سم فو
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KUH FX %89  

 نیا هاو هو یار دب هو هه ۱951۳۳

۱7177177۳751 ۳۰22۳۳7۲۹۹۲۳۹۲۳۲ 
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LARA AR AK | 

 ایم ایم ای

 دبصو هلاو بش هقاخ ربخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نیلا عابر هل دجلا

 هدیشوب و یخ هش رارونا رظن تناعصا هيتس ريس ( دعب اما ) نیعجا
 | كنابشا یکیدلبا فرص هام ارک رع هدنلیصح كن اسذا هک ردساکد

 نای> بیس ۴ هک رد ررعم ارب ز رد دینی فراهو هيد مولع یرهو
 تاحرد عفر بحوعو بولا مالع ت رطح تد رعم "هلیسوو بواق

 اع“ ماي و یار مالک هددع رک تیآ و کتن#ر دناداعسو رخ ردو

 | لعلااوتوا نیذلاو مکنعا ونمآ نذلا هلل عفرب) ررب هرب ندنتلیضف كلا

 یدنک یلاعت دنوادخ هکر دیفاک وب هلعلها هرم ولعو ( تاچرد

 یاعتاد *یلاتیرادا هدن داهش هصوصخ لوا نوعا ثابثا ین ادحو |[

 ۲ d1 هرا هللا دهش ) یدروج توایق یی وکلم هک یاو یافص

 لها اع تدتریهز(هءطق ) (طسلاب ا٤ا معاااواوا وهکناللاو وهالا

 ا تدحو تداهش ناوخ وح # و EE درا و هکر 3۶ ۲ ۰

A ۱یدجناس رهمنابزو # دناوخ شیوخرب ناش تال باش #  | 

 (ءایالا ذثرو ءالعلا ) ءاک نایعلا لکاو تاولصاا لضفا هيلع |[

 | ءالع) یهاکو ی دردباانثو حدم هلبا ادا تدارو تع یرلنا بود

 تهداشم هب هیجان ذعاط لوا یرلنا ود ( لبا رسا ییب هالناک یا |

 € یایضف #۷



  3هرم ٩ 7۳ 7777

 | فرشا ثیدح عرک ردقوب كشو یدررویب ارطاوفص وهلا یایضف |
 كترمضح لوا ارز ۴#ردیلاعلا بر تاعاطو تاب رف لصفا وند مولع

 زا رک | نیمو مالسا "هلدا ءیت اٹ یس هیض رم ثید احاو یس هنس ناس

 ترک ذاذا (.ردڈ) ردم الع کالم مالک رمو مارحو لالح ریغو ماکحا

 #رادعامر طیحما رها اوه## یرج ربغال یطصا رح #اموب لعل اراح |
 هب اچو كلج ترس لرورس لواو یر هتعرافص را |

 | فاسو نیسعباتو هباص نالوا نيلس رملا ديس را آو رابخا :اورو نرد |ا
 ردن دنبها كثب دح مولع عاوناقل وا فقاو هن رالا وح | كيل اص |[
 | یزهنصس«تقن رطو هتسح تاس كنباعصاو عابتاو لرورمس لوااریز |

 هیلس تنس عابنا مرجال رولوا نيبمو لصعمو نشورورعاط ندذع لوا |
 مارمح الا یوذ نابحاو مارک باعصا "ادتفاو هب وي ترمس یاسفتقا و

 ممنک نا لق ) ردن راد تداعس باس و يلازم تد ايس م-تنسم |

 یم ناک ییبحا نمو) یس هو رک تبآ ( هللا کرم ینوعبت اف هللا نوبح :

 رددخ ال ناهر هب اهتبموبو او لیاد هاع دمو یریتعع ربخ ( ةن ایف ِ

 كترمض> لوا یموق لرمصعو هک ردفوب ءاتشا هاش یخد ,دانهوو |
 هعا تابثو ةاور ءاق" نجلا قلوا فقاو هن رالاوحاورپس كن احاو ||

 قاز هاش ویال ونا كنمومره نتب رولوا لصاح لی سو هجا ۲
 ءایسا هدشب دح لها فرعو لګ یتربس كلرورس لوا هک ردلوانالوا |

 | ند رلناو اورو نیسمب انو هاڪ لاوحا تفرع» هک یتراک دد لاحر |

 طض ےک ردن رامع ندنژ راوطاو لاوحا كنيطلاص فلس ندا لفت 1

 هام دمو سد هلوارداو هجورخ هلا یط سش ندتعب اتم دهع بودنا |

 ؛هودقو ثيدملا حارش هدع نيعروتملا لکاو نر رخ ًأنلا لضفا ءاش
 بقا يسجل ا هللالصف نب هللا ءاطعات الوم ثیدصلا و ریسفلا باوكا
 كني رلت مّطح هن انج ةحوبح هئکساو هلارفغب هللا هدبغل نیسلا لامحت

 | هضور # یکیدتا فیلأتو عج هلبا ینیلکت كنباون رش ىلع ازربم |

 ۲ طارش ماع هدیاب وتییاتک مان چ باعصالاو ل الاویبللا بسیفبابحالا |

 | حا بواوا ممجتس» یناععاو ناسحامزاولو ٭ عماج یوبق نس> ||

 | ندنهج ینیداوا نعت یرانآوریکحو ظعاوءو لس یرابخا تباوئو
 دودعم ٤ رد رشناختناز و فیطا تن اطاق دوح ومات یرظذو لثهدناهج

۳ 
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 تطخ واف #الالت دقرونءاوف و # الالز یک هبظن باک ( رەش )
 دو رص هل اربثک رمقح رمقف وب سال که قاللرد لیع## رش هرهاوح

 3۴ + ویع تزنسو # هب وند ترفغ هداژ یلکی رهشتشلا یو اسا

 هب یکر ناسا ندیسراف تءلیروک ذم یر هللا ی راساعلا كراب>ا صعب

 ظ افلا فاکت نوهتلوا مات یسهدن اذو ماع سفت نکل بو دیا هجرت
 طس تودنا زارمحاو باتتجا ن دنا راعشاو اشنا عنصاو ت ارابعو

 | یدنلوا مالک قوسهرزواماوعناسل  هدازآ ندفلکنو عتصنو ## هداسو

 || ءادتا هنس هجرت كب اطتسم باتک و هک ردند هنسح تاقافتا "هلجو

 | ةئامو تسهنتس هکیدلوا قداصم هماحرف هتسعخ مانا لوا عورش
 نعو## یاب ر فطا ینوک یعکیا یمرکب كنس-هرخ الا یداج فلاو
 1 ٭ یناعلس کالم ثراوو # یناعع كنروا نیشت دنس الاح هلبا ی ادعع

 || مالغ باراد اراد ٭ یتا“ نرضح هباس ییاقاخ شابراح سااحو

 | بصان نيم رطا مداخ ن رهااو ن ربا ناطاس # ماقتنا مارهب روادو

 | ناطاسلاقافعالاب ةفالخلا رب مس بحاص # قاف الاف ةلالْطا تالار
 ۲ ناطلسلا نا ناطلسلا # دعسالا مقالا ناقاتاو # دحالا مظعالا

 | ناخ دج ناطاماا نا ( ناخ یطصء ناطلس ) یزاغلا ناطاسا انا

 نارودلارخآ ىلا هتلوددیاو هکلم هللادلخ ناشهارا ناطلساانا

 | یعجوا كن رانوبامه س واج هتنطاس تم دنلب تخت كن رلت مطح
 | دعدنم یر ارا كئابذح دوزاق هداب زد یور یتوک
 رقاس مرکصتدقدلوا سوکتمو هتسکش هللا مالسا ةارغ بوش رپ بوط

 یییدم وا صالٌ-او عارتنا نده 2 “رھ *؛یدانا ید كس ه رب رج

 هل وا یراحو یراس هلاع فارطا یک راهب و مس یرلتراشا رابخا

 هزات تایح ندط اسناو تع#) طرفو طاشو رورس لاک مع قلخ

 ناشورحو ناشوح یک راللبو نادنح یک راک بواو هژادناو هوشو

 نداعس ماکنه لوا یاتحاو ماعا لي هجرت وب نانعمهو یدا رلثلوا

 كسم هادرع هدنرخارفص فا او ةا 9 ۵ رس هکیدل وا نرم دما ا

 || یب راهرهاو نافس كن هروکذم "هرفک رارک: یرهنادیمیوزاب روز
 : لاله و یاولاو باشحا از هراب همه لوا بودا هتسکشو هدزربشرب

 یک سوراخ جاورایو كابان دا-جا تاکنهرف ین كرف هرفک نالوا

 ۹ دیشاخ «



Ko 
 : قرزا رافک ۳ شورخ كنه نا زاع تولوا ارد یور شا هیشاغ

 كلد يع هلل دجلاو یدیآ لس ردود ههایس رګ یزکد قا هلا سود

 توتف نالخو ند ناوخا نرو رظن ناعما هراتعا ین هجرو سب )

 | فطا لق ىي رلنالوا حو ليوأت لباق كنتاوفهو تالز نالوا عقاو

 ۰ ندشناصه وداهلااعد رد یدنجسم روو تبوداضارعا ندضارعاو

 ا هک هلوامولعم ) نالکتلا هیلعو ناعتسلا هاو رلهدیا داشاد هللا رافغتسا

 1 كنار ترمصح < لوا دصوم ¢ رداعسم یدصعم حوا باکو

 نرس )سو هلع اع هللا لص )
 تار دعم نالوا قلعتم کاو

 2 نامع#و

 || كترضح لوا (لوا باب ) ردشهلوا بلر هرزوا باب حوا بواواهدشناب

 كارو لوا ) یا بأ ( ردهدشناب رلذال وا قلعم 6او یرهطا تل

 ۰ ندرورس لوا هدننایح تدعو روما نالوا قلعتم «تدالوو یندالو

 || کاویافوو توم ضو علاقو ر اسو تاورغو تالاح نالک هروهظ
 كناولص رور سلوا مگ هر كاوو رد هدشاب لاوحا نالوا قلعتم

 | كرس نف ( ثلاتباب ) رد شوا نایب یلیضفو باوث كناو یتیفرک
 | ردشعلوا بیرتهرزوا لصف زکس نولواهدنناب یالمعو تامقع

 | حرش كن رهو یسبرارسو حاوزا ددع كئرضحلوا (لوا لصف )
 | مسو ەبلع یلاعت هللا لص كرضح لوا ( ینا لصف ) ردهدنناب یلاح

 1 (ثٹاا لصد ) ردهدنناس یلاححرش كد ر ره و یدالواددع ثاناوروک ذ

 || فاصوا رورسلوا ( میارلصف ) یار دادم كت مضحلوا

 | ( سداسلصف ) یتادابع كتاداس دس لوا ( سءاخ لصف ) لئاعشو

 لرورسلوا ( عباس لصف ) یتاداعو بادآ كناشاک هحاوخ لوا

 سو هلع یلاعت هلا لص كئرمض> لوا ( نما لصف ) ىت اصوصخ

 نینذومو ی راک و یرلس اکو لا عو عض ارو یسلاوءو مادخ
 یاودو بکاو ترا ثاتاو هع:ماو رد _یلسا ی ارمشو ابطخو

 لاو>ا + د صوم ج دا 2 ردهدشایب ۱ فا نالوا قلعم هرلناو



 کات

 ٠ ردهدننایب یفرعم هباوص ءا ( تات باب )ردهدنناب یتفرعم هناکلاجر ۱

 ثیدح هعارهاشمو نيعبات عبنو نیعبات لاوحا ٭ دصقم یعجوا

 ینا باب) نیدات لاوحا ( لواباب ) ردلعس* یاب حوا بواواهدشنایب (
 | ها تعاجج نالک هدوجو هرکصن دنیعبان عبت ( ثلاثباب ) نیمبات عبت

 | نیدلاویفواا هاو نیعججا مميلع هللاناوضر رووا ناب یلاوحا ند |ا
 ۱ نرس لسو هيلع ییاعت هلن یلص كلاس ر نیومصح ۹ لوا دصم 9 ۱

 ا بودا رک ذ همدههرب مدة ندعورش هناوبا لدصهءولو ردهدشناس |

 "| بواوا یتوہن رون مسو هيلع یی. هللا یلص كترمضح لوا تاتوام لوا |

 | ثیداحاںالوا دراو هدیابوبو یکیدلک هدوجو ندرونلوا تانوکم عیج |
 | عهمدعم ال یاعت هللاءاشنا ردکر ک هسالواناس فوت هجو كن هفلتخم ||
 || هدلازآ لزا هکر دلوا یرلبهذم یادت هللا مهجر كتعاجو تنس لها |

 دعم نگب و هللا ناک ) هکت ىدا لکددوجوم دنسسارب ج ,A ا

 || ینانکمعیچ یترمض> یاعت قحو ردبا تاالداکا یه ٹیدح ( یش |ا

 || ندننردق مدعو زج یکیدلیارخأت هدعغارب ییایشاو یدلباراو نکیغوب |
 1 كم ندنکاب تاد كنا تردف هدلاو>او هثمزا عیجج هکلب ىدا لکد 1

  هنتسذ هن تاق ولت لوا لاد هللا مهجر نرد ءالع سپ یدالوا 1

 || رایه د یدلوا قوام لوا لفع ی رایضهب رد | یالتخا هدنفددلوا |"

 | تعاججر و رایدد یدلوا قولخم مدسقم ند هلج زق ید هفاطر و ||

 || سو هيلع یاعت هللا یضرلبدد رد دج توب رون قول لوا ید |

 | ردندنغیداوادر او هفلذخم رابخا هدیاب وب یرافالتخا اتم كنهقناط و ابلاغ |

 ۲ لبقا هل لاقف للا هللاقاخاملوا ) هکر دوب یسی رپ كڈداحا لوا |

 || ( منا كبو یطعاكب یلالجو یترعو لاقف ریداف ردا لاق من لبقاف |
 || ید یمب ریو ( قلا هللا قلخام لوا )هکردشدحوب خد یسیری و |
 || یس هلسج كنهفلتحم ثیداحاوب و ( یرو قاخام لوا ) هک ردش دحوب |

t1قیفو هجو معا هللا هدننایم كرل وډ هجر دەت ییبدلوا تبانو  

 || هیلعیلاعت هلل لص ردیرون لزع ربح مزب تقیق> لوا هکرد هلهجوو |
 || لسفع هدنادرحم قول لوایتعی رديفاضا یریتیلوا كملثو لقعو و
 ۱ هدرالهع هک زردبا ویفو هلتهحو و دوخاب ردکعد ردلک هدماسحاو 1

 تدح ناتلوا رکداقناس زکر دلفع لوا کا قاخ لوا كلا و

 ۳ رک فیرش #



 3 هلا راداو لاسفا بودا یقاخ یا یلاعت ی” هرزوا یو چوم فد زس

 : هناشرع ند رع ترصح داکعا داناو تعاطا جد لوا هک دنا ها

 قوس لوا هدربافو یدلوا صوصختو مرکع هبا مارک او زازعانونذ
 هظوفح حوا تار دقت كنايشا هلا ی مما كايلاعت قح هکر دلت لو! نالوا

 د ت رضح رون نالوا قول لوا هدرا رونو یدابا دسیقو تا
 | بھاذ اکا قیقح لها اما مالسلاو ءالصاا بلع ردبروت كنا فطصلا

 ۱ هفت تایی هک ردد > او شدا رم نده تاراءعوب هکر د رلشل وا

 | دنحاو ما لوایسهد ردوا رو ب هللا هد ددتم ءاعسا توتاواراشعا

 ا ندتهح ییدتا لەت یاب شا ریاسو بولد یف حداد. ی ی ودش ِک

 نالوا س وهم هدناعواصم یاب ظوفححول و رلبد تا دیس لس

 رايد د کا ندنه> یتیدلواس سون هل .تط اسو كلا مولع س شوعت

 | ید روناکا ندنهج ینبدلوایوترپ لنرونكنا هنکم تالاک عیجو
 ) ضصءبو# فاتح تارابعالار دوص2۰ ند هاج( عرصم )سی راد د

 موده ل دلوا قولح م دود ند هلج كبآو سرع نددعگگ تداحا

 | تلخ هک ردراشهروی هل وب عج و ندش د ناو ور دشاوا مولعمو
 ۱ قح نع رداوح هغلوا هرکصا دنن ول كاو 7 ع قیلوا هدناوولح

 | رلشع د ردلک ی وا كناقول یکی دتا قلخ ہرکصن دقدنارب یاو شرع یلاعت

 ۱ ندامهنع یاعت هللایطر سابعنا,دح راولو صصدبذک صءب و)

 زویشب ینلنوزوا كنا هكدا اقر قول یند دار الو كنيلاعت قح هکر دلو م

 بودیا باطخ اکا سپ یدیالوپ قالب قرف یغلکلاقو یدیالوب قالب
 زور یدستبا للام قح مراک درورپ منبیا ع هزاد هت یدتنا لف یدیدزا
 یراج خد مقزا ىر هنس مدلی ردقم هدنفح ت اق ولع لد هتمايق

 | حوا ادتبا كا3 هکر اردا یدزابیر هنسذ قج هلوا عج كد هتعایق زوربواوا
 ۱۱ ها ان ما نجرا هل مسب ) یدیا تاک و ییددزا هرزوا ظوفح

 رکشو ید لص ریصو ین د ضعل س٣ ن ا دما االا لاال یذلا

 : نیم دصاا 0 يلا موا ET اق ضا دتعنک یم < یضرو یا ىلع

 لو الباب 1 یاضقا سنس منم و
 ۳ لو یابد ىلع رکشپ

 هل الا یلا رق هک ردلوا خد تباوررب( یناوس اھا زیاد یک
 هللاالا هلال ) هشرع قاس هدقذلوا رومأم هغیزاب یرل-ج هلوا بو اوا



RAF 
 هکقرو رهو یلوزت ندناعآ رک هرطدره ه رکصذ دقدزاب ( هلا لوسر دج

 تبانویراهراب ساطره نالوا هدنزوب رو یدبار د۶ طوعس ندرلڪڪا

 نوعا كلا سب یدزا قزر كج هشد را هه الخو یتاتاہنره قج هلوا

 دت اورو ) هلاړع ىلع علا فح ) م-و هیلع یامت هللا لص رم

 لد یصق ( مظن ) یدروی ود ( وعلا و ىلا نک وهاع !2لافح )

 قزرا ییسننا كنمنونح ##نوكسلاو لرعاا نايف # نوكياعءاضقلا
 تیفیک سو هلع هلا یلص كن درولو # نینجا هنواشغیف قزری و #

 یصاح كنصوحو ردشلوادرآو هعواتهرابخاو هد دعتم تالاور هدنعاخ

 زا اسا و یلاعت دن واد ترض ح هکر ولوا | عجار هیاتعءوب اهل یس هجت و

 نجو سأاوكلهو ىع و تنجو یلقو حولو یسرک و شرعو ییهزو
 یدنارب ینوترو كار طح لوا مدعم لس كەن ندزعار یت اقوا ر و

 یدلبارما دوج اکا هاک یدروب تدن رتهروتلوا هدنساضف سدق ماعو

 هدنهاکرارة لرون لواویدلبف لوځشم هلا سادو حیا یهاکو

 یدلا طو> هد ده تدم هدنرب ره ءارلباعح لوا یا بو دناقلخ ابا ۱

 درک و یدردارک ذ نصاخ بسا كح تر > هد اج ر رھو ]

 یدابا رلسفت هنافشاعو یدلک هرشط ندرلباعح لوا هک هرکصندنامز |

 ح اوراو یابلواو اینا ح اورا ندنس هکربتم ساقلا كلا یاعت قح ||

 یدلبا قلخ ته > ورا كکن المو نیشموم ریاسو ییادهشو نیس لص

 یسرکو شرع ندنعقر e E e شدا لوو

ASا  TT AE 

 نکس هپ هفاطرب ند اقول یب هقبط رهویدلبا هقبطرمشیدب یتیسیرپ ره
 هل ار بج سد یدلناراهظایزدنوک و هک و یدرویب رره نوعا قلوا

 یر سو هلع لافت هللا لص كتلاسر نرضح توراو هکدروم صا

 ٠ فیلم طول لار لوا بولا كا كاد رب نج
 رکا لوست آو طول هللا كاب لاخلوا یرون لوا بودا لع هلببجوم
 تئح ناضج “هرد لواو یدو ASA اصح "هردرب یرجلوا تودنآ

 هکر دابا ضرع هرلعاطو هرابردو هرکوک و هرارب ناو یدلاص هن رلقهریا

 ینا ) مکت را هیلکاو رز هل-م ینکیدا ےک كلا مدقم ندزا کل وا قلخات
 یربتعم رح ) هت طی لدعل مدآ ناو نیما عاخ توتکم هللا دلت

 < وب ¥%



 م

 مد او # وا طاس نوبت ینارسرد هدزنسک ( تد ) ردنراشا هلان وب

 یدتا هکند ر ما رم دم 2 . وص # مد عزا هدرواین تخر زونه

 ندن امزه نعد ( ايس تنک قه ) هکندربمتیب نرضح مدا لا؟وس

 نوح یا ق> هکید روب هادی و نزح لوا كدا ریمغب یرب

 ۳ شرعو یدلیف طم یزرو یرلکوک و یدنآرب چک ۶ شرع

 و او تردق یدلف ن هرکع* هدنرا زوموا كن راکلم شرع *هلج

 | یمن مو (ءایدنالا مئاخ هلالوسر دم هلال ) هکید زاب هشرع

 دن هعحو دن راهو هشرافرو كشراخسا تثحو هذ رودق كنح

 | یدا هدستن ایم دسجو حور زونه مدآ هکوب لاح ید-ابا تو شش
 مدآ لاکر رداق هرکصذ دنا یدیشم الوب نکم هدندسح كلا حور نعم

 هکندتاو یدوق تعدو هدنس ههب> كمدآ یرونلوا بودارب نص

 لصفا كك رد كنسرون مغل دوق 4-ءادو هدک هه ك سوب مدآ یا

 | هک ردراشمرونک هدتاور ) رد رو یرورس لژربمغی لس رمو یهو
 تند ندّتهج تصعمو تلز نالوارداص ند دنک مدآ نوح

 تباناوهبوت هنرلهانکو قلعا لصتم مدا یدل ر دنوک هیائد بوئلوا
 د دع وط هلیسو 4 دیگ ىلا لوسر دح تفاعات ىدا هدکعا

 | نوا یحدحم یھلا یدحا مدآ هکر دلقن ) یدالوا لوبعم یس وت

 | ندن یدجشنس هکبد روب باطخاک قح ترض> هغاراب مهافتک من
 | يود هش رع قات مرظن اړنار نب هکنامز لوا یدتا مدآ نسرولی

 ١ سد (هللالوسر دج هللاالا هال ) شا زابهدش رعقاس هکمدروک یداوا

 یدیک ماكنا هکر دد یمرکاو یرعا كه الخ هدکناقكنس هکم دا

 رخآ ندکش رذ كنس لوا مدآ اب هکد دلک ادل سب نسْشُغا نیرف هکمان

 نوکلوا هکر اردا ) ردمشعاقاخ نوهعلو|لرفطاکا نسو ردنارمغب
 ۱ تاورر و) یدلواروم ام هفلق دڅو با نتنک مدآ ندنفرط قحنرضح

 | مدآاب هکی دليا لاوس ندمدآ لحورع ق> ترضح هک ردلوا ید
 كکيدشا ذاا عیفشاکب نوجا قمه راب كهانک بودبا لسوتلوا

 | ردکیوبعو كران كنس مروا یدت ا بور و باوج مدآنسمرولی ردعک

 حولو هدعشرعقاسو ردبرو كارول كکیدتا عاديا هم ههب> مبو

 هل زاب ود ( هللا لوسرد هللا الا هلال ) هدنرومق تنجو هدظوفحم

 < ل #۶ 3



 سارد ا ولت مرکا هدکن اق كنس دج لوا هکم دل

 نوح الحو نع مد ندکهانکو مدت | ترفغع یس مد هکیدلک ۰

 مراذاراهسررونک م يفشاکب ینا بودیا لسو اکا مک ره ندکس رذكتس |
 | ( هیلع تاتفتالکهب ر زم مدآ قلتف) رار سەم صمب ومردنااور نتجاحو |

 ۱ هیاع هللا لص لسر دیس یا ولت نالوا هدئس ه٤ رک تسآ :

 | ردرلشقا ريف هلع افثتساو لسو ةا رات رطح مسو |
 ۱۱ دمان ده ندم دآ نوهلحا مظعلو تظفاح یرون لوا هک رد) وهم

 راها لن نست راهط یروت لوا هئارهاط ماحرایدالوا هک راب دلا ۰

 ندمدآ دالوارک رایدلق ررعمو راد داوادهاش هصوصح لوا هک المو ه

 یدوا لوا ید لوا هک ها مان دهع ندنآ هوا چا لوا هک ره
 | كنن امز لیک حاکن یرون لوا بودا ماتها هدیظلو هظف اع

 | هت كمدآ سپ هبا لقنو عضو هبییغ نداد نالوا یسالواوی صا |
 ه دق دلوا لقتنم هاوح رو لوا هک لدهنامز لواات یدلوا یرل-لغوا |

 ۱ هسابا لج مضو اوح هکهاک ر هو یداوا هلءاح هششاوح ترشح ٠

 ا یدروغوط یش هک هد ول لوشالا یدرروغ وطرقر و نالغوارب نکبا 3

 تیاوریدمروغوطرگنا ندنتهج نرش كس درون یدغوط ٹش رکاب

 ۱ ىلعەلوا شعوط کیا ید ٹش هکر دراو جد تاوررو) ردوهروهشم 1

 اأ كاروث لوا هرکصتدنا یدلبا لاقتا هثش ید روت نیل وهلا فالتخا

 || لمسم هبارهاط ماحزا ندهیط یالصا رله حاکنو قتاومو دوهع |

 ۱ یدشرپا هفانمدیعن بهو تن هنمآ ندناو هبلطملادبع ن هللادبعات بواوا
 | تدلو)و یروهشع ثیدح (:رهاطماحرا ىلا ة بط بالصانم تاع ) |:

 | تاوصااب عا هلل او ردنراشا هیانفموب یربتعم ربخ ( حافسنمال حاکننم

 | لواو یرهاط بسا كاسو هيلع هللا لیصریمغیب لوا باب %

 ی ددع كات اعو ماعاو همسر ندنماظع دادجاو ءارآ ك رور

 تیفک تكمنمز باو يالا كيرمّع> لواو یر د.نکو ءایساو

 ینیدناوا اش كنهمک تس هلراد لیععساو مهاراو یروهط

 كن داوا ادیان و دوان بواوءول كسوف م مز هرکصْ دادم“ او

 بآ كلط] ادع و ید داوا رهاط هن هل د بل طلا دبع هدعب و یس

 یعللا زبعیمایاب ريم غب ترمّصضح نوه | هنا کش هنر وه م صز

 ی نابرق



۳ 9 
 E تجوز ی همآ تی دعو ییا 5 كعا نا 3

 تدم یر ورس لواو یتیدلوا لقتنمهب هاب رون كت ضح
 زد ه دنن اب زوما ن الوا قلعتم کاو بءارغ ندا روهظهدنلج

 | + رونلوا رکذ یرهطا بسن اسو هيلع هللا لص رورس لوا
 1 یهقن یقاتمدیعن مشساهن بلط1 ادبع ن هللا دبع ند ی رش سا

 ن رضذ ن كلام ن رهف ن بلاغ نیول ن بەك ن ةرض ن بالکن
 | ردنا دع نیدعم ن رازن سضم ن سابلا ن :هکر دم نذع : ردن هنانک

 یاالتخا هینعیج هلان دعانهدنسارا باس بذا (عباب راو ج راوتور باعا )

 ندلیععساو هلرععسا ندناندعامارد هيلع قفته هرزواروک ذم بیترردقوب

 فالتخا قوحهدیماسا طریصو صاعتا 4. عل ودار ها ددع کتب> دمدآ

 راشعا رک ذ رفث ترد هدنسارا لیععسا هلاندء یرلیصءعب ردشلوا عقاو

 كلذک و رد را دع كد هرفن قرفات راشعا هدا ز جد ی راضعد)

 ۱ هلا دع عقاولاف رد راشعا فالخا قوحیجد رععیج هم دآ ن دلیمعسا

 ند هص راعم هک ہیک تاوررب هدص اشار دع نوا هدنع)ا را مدآ

 یواو بسا توکس ندنرکذ ككرلنا ءاخ اکا ردشم اعش را هتویث هلوا یلاخ

 یب یدنک هک هاک ره سو هيلع یلاعت هللا ی صردمغب هکر د و مه)یدلروک

 فقوت هدک دش ربا هلان دع نودنا رکذ هحنیچ هلاندع ید دروب نایب

 ۱ (ناندعقوفامیا نوب اسلا تذک هکرداوا یجحدتاو رر ور یدردا

 ررلب وس نالب رلیاسن ندا دارفا نییعت هرکصذ دنا دع نعل یدارید

 ن رع ترضح رول وا كچی ردلکد مولعم یسور اتو ن دن اندع

 هدعمان ی مسن یدنک زب هک ردل وقنم ندهنع یا هللا یصر یاطخ

 نکلو يديا ريد ززلب سو راقوب ند دعم رد نشا طض هج وچ
 لیععماو میها ربا هک ردراففتم هش رزوا كنا خم را وتوریس لها روهج

 كنبرعرکب وبا وردندنءارک دادجا كترضح لو|ثشو سد رداوحوو

 | یکیدید ردندل بارسا یب هکلب رداک د ندندادجال زم نمغب مزب سب ردا
 هرزوا ییدشلوارک ذ هدجا رعع تددح هتک تالووو و ردلکدرشعم لوق

 یاب > ص هرو رم لوا كسب ردا هدقداواقالم هد ردا,دناعآرممخیب

 | كرعربمغ, سا ردا رک ا بودن الال دتا هلا کید د اصل خالاو اصلا

 ۱ خعاصاا نالا اح رم یک یک دد تالیععما ی دیلوا ندن دادحا



 و

 رضا ردا هک ردلاع>ا ارز رسا تل اد ماع ا له یسعد یدیارد :

 هلوا ساب وس هليا قد رط فطانو عض اوت یزوس و |
 سو هلع یلاع هللا لبص كریمعت رطح

 6 ردهدننایب هعشر ندنلاوح | یدادجا ض عب

 دیلع )اهلا لص ندرهمعس زد دم واور فلا وا خشک كهدآترض>
 ۹ دی 5 ۰ 9 6 7

 یدا ملکه ېن لب یدتا ترضح لوا یدیهربمغیپ مدا هکر لدتا لاوس سو 0

 ۱ هکر دند:ه> لوا یراکدیدمدآ اکا یدت ام هنعیاعت هللا یضطر سابعنبا

 كمدآرلب دع اراض ءو و ) ردشلو اقوام ندنیمزیورییعب ندنیمز عدا
 ۱ لود ردن ددد دلواواکا یادغب نمد نوک مدنک یس كند وا ورم مدآ

 ردذوخ أم ند نظل تدا هرزوا ین لوقو ق تشم ن دنظفا ءدام دآ هرزوا لوا
 || را هسردشراق هب هتسدر ی هشسذر هدب رع تغاراب دتا رایضءب و )
 هلغلوا طولحم ندکاخو ا طط جد كا زرد نا نيب تم دا

 ندب رع ءاسا یا مدآ هک رد !تاالدمالک و راب دلی دیس دعا مدآ

 || بیذهت هللا هجر كن ووماماو زالواقاقتشا هد هيم ءاعسا ار ز هلوا
 | بو دا لقت ند وع ؛یوغا ر وضنع وبا هدش اتک مان ت اغللاو ءاعم الا
 1 زدن ہک ناربمغب ءامسا مسی جا دعام ند دو بیعشو خم اصو مردآ

 ۱ ندب رافغرذوباهدنباک مان حلت یزوج نانکلردد وم لوو یکیدید

 سو هلع ىاعتەللا لص ترضح لوا هکشعد بود اتیاور ثبدحرپ

 ۱ ردا رس هوك رف ترد ندا.دنا رذانااب ىدا تودنا باطخ هرذوبا

 ۱ بیعشو دوه رد رع را هسوک رفن تردو ح ونو خونخاو ثیشو مدآ
 || ردرپمخی سی ردا یکی دی د خوتخا اما مالسلا مهیلع دو اصو |
 ییدآ العو لح قح ترضح نوح هک ردرآبشم روتک م راوت با را |ا

 ج وار ندٌمز یور ماع توراو هکرد روید 1۳ ارج ی دلید قمار

 هکیدل وا دج وتههنیمز هص رع هګبج وم نام رفلس ارم هیلیا عج قارط

 | عرضت یدندیا مولعم یلاح وبنوچ نيعز هروتک هنی رپ قحنامرف بوراو |
 || برق لاح نوعا فض كاخ یدتنا بودیا هناغتسا هلیناسا یر ازو
 ندئ وام كراکوب ی هدیق ل لح بر هدو لد E ردقوب یهلا

 عزم دا لبم is نو دو ا

[۳/۰ 
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 : ¥ مهاک اندرببیدایهک تسود یاسر 3 تسشوخ تقو ماوت یوک ردو

 || یلاعت قح هکمرق روق لبثا ربجاب یدتبا نیمز هکردلوا ید تیاوررپ و
 | راسهرمشولیحخ نبود اقا راکهنکق والوا هدیاقلخ قول ندش

 یرارططاو رم كکاخو یدنود وربک بودیا جرت هکاخ لیناربج وا
 اخ کر دلواید تیا ورو ) یدلبا ضرع هتدحا هاکرد نس هصو

 دےخا یر ندن هکم روعص هب لا ىح ندنس لینا ربح ا دا

 | برا یدتا بودرکب ونود لیئاربج نس هیموقهرزوا ناصقن غب بودیا
 هدتاور ر و ) هلیفارسا سپ مداک بونود ن, یدنخص اکس ندن اخ

 هضبقر ندتیمز بودیا مایق هو هکیدلوا ق> نام رف هلاک

 باوج یلاثم باوج یکی درونک تال اربج بوزاو جد رلتا ہلا اربط
 | مايفهمعاو بوراو نس هکی دش را باطخ هلردارزرع رايد ود وریک هللا

 | الصا هسنغاب رازو رم كکاخ توبا: هنیمژ لی اروع لال اف نس هدا
 ليا نذرع هدک دتنا هد اعتسا هفح بانج ندلیناررع كاخ یدعا تاقتا

 خد نب ندکمک بونود نیدمروتک هنر یتنامرف كايلاعت قح ید
 || هدسنیمز یور ماس# ه رزوا ینددئاوا ما ب وید مردیا هذ انن اکا

 ٣ طولحم هش رب ر یعاربط یرادم نوشرآ قرق ندک اځ قائصا نالوا

 باطخ ندنرع باثج یدلبا مج هدرب رب ینلارا فئاطو هکم بودا

 هدوجو ند:س یضفو دخا تکاخ هضیفوب نوح لینارزعا هک دلک

 ضا وف کس جد یکعا صق یی رلناح كند الواو كنا یدلک

 قح یدروی لسو هيلع یاعت هللا یلص ریمغس هکر دشاک هدربخ ) مدتا

 | یارجا مام بارت لوا هدک دعا قلخ ندیارت هضرقرب یمدآ یلاسعت
 | ینالنخا تنعاطو ناولا كمدا ب سد ی دیشعلا ندشیمز یور

 ٤ نات 2 و ضا اینک یدلوا ي_یبسح قالتخا كضرا یارجحا

 | ثخ ییکو بیط یخد یمیک و یس هنایم كراکنروب یی و لزق ییکو
 ٤5 لوا نوج کر د راشهرونک هدشاور ) یتاق یه و قشموب یک

 هناش رع ضایف بانج ی دلوا عج هدول ارا فناطو هکم كاخ

 کاک اخ لوا لیب قرف دوخا نوک قرف هکیدتبارما هنسهراپ تولو رب
 هدنلا سرع ارد لوا یدردغا رول ندارد هصعو 8 هت رزوا

 كهدآ ىب رک رد ناد ھهج لوا لرد نازحالا رګ اکا هکر د رح رب



 یه سا ی و یو را یخ ست ده و و اس سو جسد سس توس سس
RCW TY NG TOMY OR I ۱را  UREN 

ER 
 م ۳ زی مع نوک دی

 ةد 22 یور یدسح كمدآ رک ردشلوا دراو هد ربسخ ردیاهدناک 1

 هرکص بوغان ی روغ هصغو مت لب قرق هن رزوا كلا نکیاروئاب |
 ودا دالوا هک ردنوھکنا ىدا یرومل یداشو رور سجد لر

 ( رعش ) ر ولوا لدبم هتخارو حرف قبقاع ب ولوا قوج مومو موم

 | یدنکن سنکر اذملربغهدراک لوا هناشزءقالخ ےکح بانج هدهروک ذم ||
 | هداتعنطوتلبح كناو یدرویب مت ییتلیط كمدآ هل ییانعو فطاد 1

 نیرو هک ردبا) یدلیفر یخ هسدایدتا دا م هره |[

 : هرکص دنا قلا ش نفعتم ەد نوئسم ءاج هر ر دنا قاب نعد :

 | موك موکر دسروا مر هکاب وش قچلاب شءورف ینعبیدلوا لاصاص ||
 | نام یلاعت یادخنوج هک ردلوقنم ندر اوتو رسافلها )یدرتوا |
 || بولیق نکاس هدرلکوک ییهکنالم یدلباقاخ نحو هک الو ییمزو |

 ت تواوا نکا سدر هدى دم تدم یموق نج س یدلبا ناکسا هدر یرانج ۱

 || یمهیلزا تدارا كنيلامت قح سد رابدلوا لوغشم هخدابع كنيلاعت قح |

 || اظو یتبودسح هدنرارا هلفلوا قلعتم هنک الهاو ءانفا كم وق لوا |
 || هکالهاو لق هربقحان یتیبراربرو هداسفو هنتف بولوا ادیب ناسیغطو |

 هرانا هکند ردنوک رکشل عور ند هک الم هنیمز یلاعت قح رلد دلشاب 1

 || لضفاو یدسش هو ادتقم كنەغاط لواو یدنارارید نج هک الم

 مدقا ندنوب رایدسنا هنیمز نج هکنالملوا نوچ یدیا سالبا یلعاو
 سەف اط ناینج نالوا هدنرالا فرصت كنيمز ب ولوا نک اس هدنمز

 هدراردو هب رلفاکش راغاط هقناط لواو راب دراقیج بروس نددنرارپ

 هدنیهز نج کالم هرکص دنا رلیدلوا ادیبانو دوبانو رلب دح ام هراهرب رج

 ۱ ت>حو یاد ءا” و ی م نمز یور ما ا لاعل ق وح بودیا زار 0

 یدرد ا تدابع ا :هزیور ی هاک س البا یدر و هسالبا یغلراد هن نخ

 ب گر هدنزاسانرطاخ یئوعلم لوا سا هدننج یهاکو هداید ءاعس یھاک

 یازرااکب كنا دد قح الم هګ وب یدشا هو دک یدنکو یدلوا ادیب

 ٭ سپ #

 | * ناما فورمص ین ترکفت وا # اذ نم بجا نوک: یش یا

 ات دمو # نازغغلاب لاک ا الءلاو #3 ایزو نزوت ر ورسلا تانداح

 ANN INTO دز ۹و و اب متد ته

 1 .ردندشدلوا م رک او نغاند کالم هلج ےب هدش اق كناالا رداک د یی د نوط

EF ERS,۱  
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 | هک نسمرالیق هفیلخ ی هسکرب هدنیمزییعب رایدد ( تلسدقنو لدمح

SS 

 ۲ هنن رکشل نالوا هدئنم وکح تڪ كلو دسالیا تیدحا نا
 ۱ لعاحیا ) هکید روب باطخ هم زو ناعسآ هکیالم عج دوخاو

 | ریست هسعا یدد متسا قلت هقيلخ یمدآ نمد ( ةفلخ ضرالای

 ۱ یدد هديل نوح هدا مدآ أعل قح هک رای دا ی التخا

 0 قجالوا نیل كنج نالواهدنیمز یودمدآ هکنوصکنا 0 تعد )

 || هکیدتا قالطا ما هفیلخ ههدآ نوهکنا هک ردلوا یصگ نکا یدیا
 : نرضح مال ےھت یسااضقو هك تم قا یغاکحا ك لاعت مدآ ارز

 | دنیلخ ضرالایف لسعاج ینا نوچ هکتالس یدبا یئانو هفیلخ كفح
 | محسن نحو ءامدلا كفسيو اهیف دس نم اهبف لعجتا )رایدتشا یتیاطخ

 | هک ویلاحو رارک ود نسا نوخو راردبا داسف یدالوا كئاو نوک لوا
 | هدضرا هجو یعب زردنا رک ذ یککدکاب كئسو زرالپق اشو رکش اکسزب

 "| نایغطو ناصع یدرلنوب یک یراکدتا نابصعو داف كرلیجلوا
 یباف یزوسوب هک الم ردک کر هسک هب هدعاق لواو زد هسانا

 | صعبو ) یدرازا بیغ |عرانا هسخو رایدلیوس بودا سایق هرضاح
 || هدنیمز یورنب هکیدیشم روم مالعا هرلذآ قح ترمضح رایدتا اع

 | ندا و ردکرک روسنا داف یدالوا كلا هکمردا داحا هقیاخر

 | تفسو داف كمدآ ینب هکن الم هک رابدلوا بهاذ اکا جد عیجرب

 | یدناراشع دا مولعم بو روک هد وفح حوا یب راکچ هديا ءامد
 ۲ ناسنا تعط هن راکج هدا داس ك_هدآ ب هکنالم رادع ا رایضءهرو )

 1 هدنسهاثع یک ی كنح ور كناسلا ارز یدیاراشعا ےکح هل.س اضءعم

 ۲ سرلید-اوب شالوا بلک ر ند ہد انت داوم نسج بلاق نالوا
 اردک رک هساوا داسفاو داسف یلکود ی ےک كتسکرو هکر ایدی

  ندننیدلوا یهاک رظن كلاب قحو ندنلاس یبلق كناسنا هکشالماما
 | هلبا نطل رظنرب كنيلاعنقح داسفاو داف یلکود هکر لی دیو رایدیا لفاغ
 ۲۱ كنلاعت قح نر ندهکن المرلیدتا!<:۱) ردنکم قلوار , دی حالص

 3 | كعا مالعتساو قلوا بلاط هک 14 ی کح لوا رده ق ےکح هدقعار یدآ

 | مانتا ا ڭا یردارم نا یدیشلوا عفاو هرزوا قیرط

 | ا ییدسعم یب ما = دیک كکج هدا ,aa ا اغ ی" كعا



> ۱ ۶ 
 1 99 ۳ تا هرزوا ردت و ردعحالوا ی کو هسح ول ۱

 دالواو كءدا كراتعد هو كنس یھلا هکر الوا شاو هرزوا قبرط

 هدولآ دک هلبا رلت اح هګو ی رودنک زنا نکیا هدن رارزوا كسا

 E دی ات ررواب هدیک هال و داس هلا تار هو رار ول هدیا

 نوسلوا سدا رواوا هره واقالا فالتخا| ىلع یرادا ره ندلاوسوب

 یمدآ ییعد یدروب ) نواعت الام عا ا ) هدناوح كل رلثا اعا نح

 3 دوخ ارورسرلبب یارازم و مرول- ی قدح و تمصمنالوا هدننعک قغارب

 رای لص و رازبمعب ن دندالواو ندمدآرک هلوا عدل وب دام
 1 ردکلک

 ردعطوارداصتصعم ندسلباو تعاطندمدا هکمروای ی دوخاو) |

 تصعم ند 32 5 وخاب ردلعا ند ررس مدآ دکم رولي ی دوخاب

 تاتو ناس ندّیصملوا دکمرولس ن هسرولس ییکحدیا رودص

 ییرسدام كنار قح هلا هع رک ت ناوت رلیدتا رلیصءد و ) ردهحدلوا

 رهاط یفص مرعلاخ دنکعا قلخ یرازسن مرا هستشرف یا هک رد وب ۱

 راتغورفاتقازرو قزار ردراو متافصو اعمایدمعباما یدلوا هراکشاو ||
 یزر ند یسصعب ندرلتا هکم رسا قغارب جد قلخر یک روهعو 1

 ندرگاوهلوااد_ مرلتفص قازروقزار هلکء رب و قزر هراذآن را هديا بلط ۲

 نودا راعغتساو رادنعا هدد دل وا رداص ماکت هه د عد ندنس صدد :

 روفغو رفاغ هليا قایق ترفغم برام رجو لوبه ىب رارذع كرلنای |
 یحاص صصع)ا نز ك 5 عسلی راکشاو رهاط ۳ رلتهص مش راشع و |

 ایا ( هب هک الم یلاعتقح نوج هکمدروک هدیاتک مات قلا ادب ردبا :

 تأرح هدصوصح> یرلدداوا روم ام رلکلم یدرود یی اط ) نول االام 1

 : ضارءعا ود نس ردارب نوح یدآ نهد ین راک دلب وس زوس تودا

 تكنسرک لس یدیوراداوا ناو مدان بول تلصعم مس براک دا

 | رفتن كرل كيا اراذتعا كيا مهللا كل ) ب وديا فاوط یفارطا
 : رم قلیط گكمدا رک راف روکا هد تاور رل د د ) كلا بوتو 0

 || ندهکن الم سادا قاغا نکيا هدنس هر تیلاصلص زونه ب ووا |
 كمدآنلا سالبا یدابا رو رم هلع نالوا یدسج بلاق كمداآ هلتعاجر |[

 هدک دشرا هلع الود كسلبا یسادص توالوغتات یدروا ھن رزوا یراق ا

 || ردك رک هساملوا لاسقا هدابز نوعا یلکیه كصعش وب ابلاغ ی دعا |

 د هلیوش ۴



F%هک ۱۷  

 ا ندنماصاقت كفوجا رطب یالب یالتم لصکشوب هکمربروک 4 وش |[
 | رکایدتا هراکلم نالوا رس هلن نوت ودو هلک هروهظ راشدا هت |

 | رک نک هسا هلعاعم هل هلکنا هسردبا طاسمهرع رژوامزب ینایلاعت قح
 ۲ یدشا هب یدنک ی دنک سلبا زرهدا تعا طا رلیدستا هکش الم

 نرو 5 م ردبا ك ال ھ یا ن هس ردنا طلسم هش رزوا كلا ی ف رکا

 ا یشک شا دارب یکی ر مالوا هدتعاطا كلا هہرد۔ا طلسم رنا

 ىلاعت قح رولج هدا تموکح ەك ەع رزوا م پز سەعات ادابعو تاعاط

 هاو درط ختمت ر نوا: كنا ای ونلوا شاد ایک قو ےک لا نهال
 رک هدتب یر هلیادبع یدتا یزتسا هها دبعن لهس ) یدکح نقر

 1 قل رطر ۴ ند راهتفاو لذ ی ۲ ینیدلوا ب اڪ ر ظلغا نداوعدو

 ء!رجا نواوا ما یمهص مدآ :E نو> RES ) ردق وب 7

 یک لافس كنا یدشر | هم اما ی را یس هی وساو لب دعت كندوجو

 هک هلع ره حور هدنراک دعا لاخدا جور ندنفرط یشاب كئدسج نالوا |

 تسوبو مظعو من رکيا قاب شع ورق قعد نکالا صاص ل لو ای د شرا

 مالسلا هلع ج هللا قاخام لاق هنع ییاعت هللا تر نا“ نع ) یدلوا ۱

 | اخ یلاعتهلوف كلذف لالا لبق ىلخ ل یهلالاقف هل اب هالعابآ دب |

 | لاتفهلل دم | لاقفد ۱ هوا 6" اف سطع حور هبف الف لع نم ناسنالا ||
 ۱ دن . زوک كەداح و رنو> ےکر داو ایدتاوررپ و(مدااكب ركچر هللا

 یدشرا هند نوچو یدلوا شود هغ رو,« تنج یرظن یدشربا ||
 اا كمدآادتبا هکبدیا صرح لوش صرح لواو یداوا ادیب ماعطءاهتشا |
 | لوا ندنر هويه تث> نو راو هکی دلبد مدناهش یدشاوا ادیب دنفوج |

 هکر دندنهج لوا یدیشم امر اهن رلّها ح ور زونه هک وب لاح هيلا |ا

 ما كعدآ حور سپ ( لج نم ناسنالا قاخ ) رروبب یاست ق>

 یتتفلخ لاججو رلیدرپ درک نند كلا یتایح سابل بودیا تیارسهنی دسج |
 | یدلبا ملت یتایعسم ءاعسا اکا ییاءتقح رلیدتاهنعارا هللع رو ز |

 لالج ترضح نوچهک زردیا (اهلک ءاعسالا مدآلعو) یدرویب مکت ||
 دن رلوعس یك هک ام یسادص )الخ ضرالاف لعاحیآ ) تىدا

 كنا می نوساقاخ هس رل د هره م راک درورپ رایدت ارلنایدر دشرا

 ل رح راک درور_ زا و ردک رک هعالوا قولحر كرز نع ند راز هد اق |

 < ل ۶ رپ



4 ۱۸ ۶ 
 همت هال اه اص ۱ یو توت منشا دات و دا

 ۱ ردکرک قساوا اعا 1 هرو ر طلاب قوا ق ول نعا هد او

 مدآ یرلرش کد درو ڪڪ مزو یدلبا قلخ مدعم ندنآ یز ارز |

 ۲ هللع هننرزوا هکنالم كمدا قح ترمضح سا ردشمامروک زونه ||

 ۱ ےلعت نسا عسا كلا ع هم ی ك دا دا س كع ا راهطا نتلیصف

 كلا یرلق انا لا هداتفو دعامو سا. نا ندر سقت دا یدروب

 ۱ ملعت همدآ سامسا كلا شا یانصا عیج قحترمضح هک رد هن رزوا

 | كراقج الواو تولوالد هتماهزور هک رارد هن رزوا كالع ضوهدو یدلبا

 هللا صاخ تغلرب هن رب ره ندندالوا ید مدآ یدلیا ےل ھت هل ییساعسا

 تغارب هفرقره تولوا قرفتم هدالب قارطا د یدالوا یدردا ماکت

 لاع هی اعا عیج م دآ هک هرکصادنا رلبدلوا صوص هلل اسار و
 | بودا ض رع هر هکن الم ییاعسا تاع هاشرع قح ترضح یداوا

 نک دد رل ڪ فاو عا ندمدآ زب رک | كر و ربخاکب ندنساسا لنارعم وب

 هن روصقو رگ یدنک هکن الم سد یدید رک هسا ق داص هدلوق

 | قارو رکب ونارلیدید (اتملعام الا ال عال كاع“ ) بواوا فزتعم

 1 ینوسا) نودا باطخ هر هکمالم یلاعتو هناعسقح یدتا هللا هجر

  كنرلقدالوا رداق هباوح بواوا مع > هکنالم هدک دیدلرو ربخاکب مد ٠

 ٠ هم دآیدایا قاضم هاذ یدنک یرابخا العولح قح هک ردوب ی“ ۰

 هدن اما ماتع هلل ون هکا هح یدعد مدآ اونا ەد ی دقیا تفاضا |

 یدنک یرابخا سٍ هلوا ردا هباوج بو یلوا رصح مدا هکیدلید

 0 ی> ترمص> نوح هل وا رد و هکمر و تاوج هر لاعت قح ا

 مهشنا بوعد شنا نعل یدلیا تفاضا هک الم بويعا تفاضا هثئاد

 یدنک یراب>ا قح ردکعد ربو ربخ هپ هکر ام مدآ اب یساشم یدید

 هداوج ب واوابصح مدآ یدیید مدآ اب بنا بودیا تفاضا هناذ ||
 هم دا لا تو هنا هس قح هرکص دنا ی دیلوا كر رجاع ند هک:الم |[

 هلکعد ندن اہم :اعسا تیا راد رخ یهکنالم مداا نودیا باطخ

 ےکتن یدلوا ی هد هکیالم ماع دسم واول قرشوزرع ا ۱

 تانآو و ررورب> ندانعم لوا یسدع ۳ تا مھ اعسار مها مدا (

 ا لها روراو تالد هنغ داوا لطفا ند هکسالع كانا دع یک
 تدا كلج هدرلت آب جدو رد ه رز | كنو جد یهدم تعءاجو

لا نا ها اد
 

SERRE 

 ` دڳ هنرزوا



6 ٩ ۲ 
 ا تعاط et .س هط ساو ۱۶ مدآ هکر دراو ما هتاصف 2

 یل دلوا هل و یداوب تیزحو حر هنیرزوا | كەك الم نالوا تداعو 8

 ىلع مل هلا لطف ) هکیدروم سو هیلع یلاعت هللا لص ريم غ ندلجا |
 ىلع ردبلا یا ربا لضةك ) هدنیاور رب و ( جاندا ىلع ىلضةك دناعلا |

 ا ۵. هک اللم: نالوا هدر, یداوا هکبالم جم مدآ نوح (بکاوکنلا ا ۱
 1 راد االع سد رود هد همدآ هکیدنلوا صا هب a عیجج دوخاب ِ

 عقاو م دةم ند اعسا ءابنا یییدئأوا نجا هلا رس همدآ كاك |

 ندجاس هلاوع» ی ور نم هد ف و هت وس اذاف ) <2 ود كلوا |

 هرات هوب جد ی رهاط كنس هع e ( نوعجا مھاک اک الا رھ

 لیفا رسا ندا هدجس همدآ ادا ند هکتالم هکر د افت ) ردبا تاالد

 ظ وه حوا نوڪ وا ارج هد هلام لوا لا قح یدا لساریجو ۱

 یدانا یو نیما لیباربجو ید روب ضا ون هلرقا رسا یش هظفاح

 نوژتسوآ عاتما هک سالب الا راب دانا ول هکن الءعیچ هرکصن درلناو

 قوط هلیاضتعم ( ندلامو ىلا قنعاكيلعناو ) مرج ال یدعیا دج ا

 ۱ یساوژ (مجركناف هم جرخاف) ورایدرسک هنادرکی ید تنعل ۱

 كا ریل اد یععو و یداوا رداص یهلا دی هنحورح ندٌنح هرژوا |

 یک لوا هیلیا رظن هلبا یعشج ت رافح هلاعرپ هکیکره هک هنرزوا |

 RS هلوا شعلا تعواوم هناط.شو هیلوب مت ندرع |

 یدلوا یدا نوع-)م سد یدمروک یک كمدآو یدا وا یوک بیعو

 وج تیع كرلناو هيلا رظذ هلرا تعرجح شد زود كرلالاع دکوکر هو

 | رولوا شعوق مدق هتقفاوم مالساااههیلع لی اریجو لیفارسا هیلی رتس

 رپ هک ردن د26> ول رو اواز اف هند وصعم اندو ند اراق

 ۱ بهذم ) یر | دوو الاع مرام )ردم روب لسو هیلع یا ەن هللا یلص

 1 هر اش نک یدا نوا مدآ هدتعرهج هله“ لوا هکردلوا مد

 | كنيل ءنق> هکتنا هد ار ز یدیا نصت نتدابعو تعاط كنيلاءهثو

 || تدابعیدیا یدوبج*تیحو میظعت دوج“ لواو رلیدیا رو أم ندننناج
 یدوج كن رلشادنر ةههال لا هلع فود ید کد ید وع“ ٽو طو

 مال نالوا هد نس هع ر | تبا 7



 تدب : مدآ ه>رب دقت و رووا كعد مدآ ىلا اود كا سد ردهتسانءم ىلا ۱

 ۱ شلوا نوعا ی ام هللا دوخ” هزنءءهحو رواوا دوك“ *هلرق یک هک

 1 هللا دو کس هدنفیهح اما رار دا دوس هر دتعک تد حاعح :رواوا 0

 زدشلروب (ندحاسهلاوع) هدنآر ةار ز ردفیمضلوفو نکل ردوا
 یدرواب روب نردح اس یاوءه3 یدلوا ی ۴ ىكىدىد كلعاق لوا رکا |

 | یدلوا نوعا لاهدقح هدصم رکا هکر دلوا دیر كفعض هجوو |

 1 هکر اردا ) یدزلو لاح هعانتماو ابا ند,دخ»و یدنا نیا ریکت سالبا

 | ترعاولب زارع یا هصتغل ینارسو یداهصولا یبنک كنوءلع لوا |[

 | روصو یعما یدلوا رداص ندنا نایصع لوا نوچ یدیا ثراحو |
 | كنيلاست قح كيد سالبا ارز یدنلوا هیعسآ سابا ب واوا ریسفتم
 ۰ رلیصعب و ) رد دوخ أم ندهالاهجرنم سابا ردکعد دداا ند جر

 | ردشاوا عفاو فرصتمربغ هدیرع مالک ار زرد مج ظفا سیلبا رایدتبا
 بلسرب یرمع تك همگهدنآ ندق رمص عن بایسا ادعام ندننیلع کو لاح |

 زا هنلوا لداق هراس تعا یر دهل لدع رکم رداکد نک یرابتعا رخآ :

 1 نرسعم هدد: دلوا ندنح هل ج دوخانو ند هک الم "هل حج سالبا 0

 || قفف نجلا نم ناک ) بوبد ردندرارنچ رلرضعب ردرا شا فالنخا
 كساا ما 4 راندا رل دتا ل ال دتسا هل س هع رک تیآ ( هر صان :

 | ند هکنالم كنا و ردیلصا كنج ید سیابا یک ینب داوا یلصا 1
 | ندرون هوا هکنالم ردیغدداوا قولخم ندشنآ ید للدو هنغیدالوا |

 تبان یییدلوا ی رذ كسلا | هکردول ید لیادر و ردتشعلوا قلح

 | سبلبا هک رداوا لاوقا ح2 ااما زالوا قیرذ هسا كل ەكنالم ردشلوا |

PEنالوا:زوعام هلا دو” دمدآ ارز ردند  KEEا رداکد نج  

 ٤ نبذلا دک الا قد اعم كنس هع ا ا نم ناکاما 1

 یدرو وا دیس ۰ ا الو تشج ةن” e لنا ۳ "رخ مه ۱
 ند هکالم هکر اردا دو7 ويل رو سه یر 2 اهن اس هک زا

 ۱ كناسلا رارد نج هب هک. الم لوا رد رلقول تأ E هورکرب ۱

 ٤ ردکعد رس كعد نج هدول ارز نوحا یرتفداوا روتس ندنعْهج :

 || نالوا هدنسمء رک تیآ نطانم ناک هکرلیدلوا بهاذ اکا خد عجرو
 تا الف دو ی ندلاحر هوا یه" رام نت هم راص ناک |

 سس



 .. توت الا

> ۲۱ 

 1 ح-*ییآیاعد قح هاک نا نایصع هرکصیدبا کالم لوا سلبا یاب ردنا ع

 هنسلوا حب كسلبا هک رردیاو ) رلبد دردکعدیدلوانج نودا

 یرلئالوا هدم وک نف بودا یساوعد تب ولر هکیدیا لوا باس

 هنع لاا هللا یطر ندهداتف ی دلبا توعد هټ دابعو تعاط هب ودنک ٤

 در ر کال رو هنود و دا دا مه لمس نو ) هک ر دل وعم ندرعو

 ۱ رد هدنناش كیالبا یس هع Ek نیئالا یر تالذک نهج :

 1 هدف دژوا حوس سالبا هک ردل وم هرم نا هللا ی ضر نددهاع 8

 || اضاعت توهشە-سلدا هک راردا یدلبا قلخ توهشهدنا یلاعت قح

 | یاوهشبوروس هنغواب وا لوص یتغولب وا عاص هدنافوا یکیدلیا

 | لوا ردا قحا ن د یدردیا داوت ن اط.شرب ندنا بودا عفد
 هلال یکدسا لوخد هح هل دادما نودناد دم هر یدنک نوعام

 هکر درل شمر وټک هدتاور )ردشاوا رهاط ندا د بودا نعءاح

 || نار ز ن غیا هدصس همدآ ی بودا عادتماوابا سلبا هک هدنامزلوا
 عولرمخ ندنانیدنلوا قلخ ندق اربط هدا لوا مدنلوا قاخ ندشذآ |

 سس هک کیا نيط نم هتعاحوران نم ییتفلحخ هتمرمخ ۱ ) هکتن یدد

 یدلیاجاج> او كس هلو سا یک كنوب سالبا ردیاتلالد هبان-«لوا
 || صننو-۰لوا یدباسالب!ندیاباطخ بود اجا >| هللا سابقا داو

 اک كنيلاعد قح نوج کار 3 یدایب غی داوا لطا كا هدئلیاعم

 هتشدلوابحاو هنن رزوا دایعتاو تعاطا هب بها او هنکیدعا قاخ

 كاح هل هح و حاقر ار ز یدا دعا یس ایف كلذ عمو یدیایزتعمو روم

 ره وج هک ردلو| یسکلوا كهوحو لوا رد هو لصعء نم 1

 لوش راتفص وبو ردراو ربصو ابحو ینو )حو راقوو نوکس هدکاخ
 ترفغم كناو ردشلوا بس هنءضاوتو عرضتو هب وتكمدآ هکر درلننص

 ناتو هر هاشحا 3 ( ىلاعت هلوفک ردم هرلتفص و یسادتهاو اتحاو ۱

 عافت راو تدسحو شاطو تەخ هدنره وج كشناو (یدهو هيلع

 بیس هننایصعو عف رتو ربکت كسلبا رلتفص و و رد راو ب ارطضاو
 نهو هللا هعذر عضاوت نم ) ردم هرانفصوپ تنعاو ال هو ردشلوا

 در او یوا كسم يار هدنفصو كنح یس ا ( هّللا هعضو ربکت
 شاآ یسهجوا ) رد کدال ردع ید دلوا شنا هدتنجاماردش# وا

 ا



 اف

 شن آاماردی تن دشنآثاخ یس درد !ردنح ار بیس اخر دبا ذع بیس
 مجو تراعببساغ یسجش#)هلوالاخ یناکم کنان هک ردج ات ہک اخ |
 سالبا هکر اردنا ) ردقلب ارخو تبتشتو قورفببس شتآاما ردسابتلاو |
 كعح ترضحو رلب دید هنعللا كلعاکا یددن ییعب ید دانانوج ِ

 ید روک شن یدک هک الا یدتعا درهنسارب ج ینا ندنه اک رد |[

 لزا لدو ادخ لضف هکیدلپ رد ص اشا رهوجلضف هکیدردبا نظو |[
 | لاق ها سو هيلع لات هللا یلص ینا نع ) رد هلی افطصاو رایتخا هدلازآ ۱
 || هلب واب لوغو یکیب ناطیشلا لّمعا دج دملا ةبآ مدآ نیا رقاذا |[

 ۱ ( رانلا لف تصف دوج“ تاو دنا هل دعس دوعسا ار .دآ نا رحا |

 هداب ولو یدل وا ع-ةاو نوک جت یسالوا قلخ مداد ررشا 1

 | ذخالاقهنع لات هللا یضرترب ره یانع) ردشعرا هو. یونثیدحرب |[

 | تبسلاموب بلا هللاقلخ لاقف یدسی مسو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر |[

 | قاخو نيالا موب امف رجلا قاخو دح الا موب اهيف ل ابا قاخو |
 : سام امو باو دام و تیواعت رالا مو روا قاخو املا موب هورکلا

 | تاعاسنم فعاس رخ قلفتارخآ ةعطا موبمصعلا دعب مدآ هللا قلخو |

 رلب درونکه انح ییدآنوح هک ردا وهم ) لالالا ص ل | نیر ' ء9 ها 1

 ٤ هلوا شوا هاکنا یرطاح هکر داد سالجو فیلار ناک یدک ٤

 لوا یدراو هر وه وا مدا یدلبا ۱ وه وار اکاقح تروح سا ا

EEرار د رص: اکا هکندنا وا نالوا هدر حآ كنسول لوص كا  

 : هراوحو GT یرب> ج تامدا هکر وش یدلوا قوا اوح ندا 1

 اهدا لیقو یدلوا قول ندب رد نعل ندی هک راب د داوح نوڪکنا ۱

 قوا ندک وکیرکا نوناخ هک ردثاوا دراو هد و ثتیدح ی لک ما :

 7 یا نوح ار ز نکس هدارعوط رک ه سر د مدل رعوط یا یدلوا :

 | رک هسوق هلا یدنکر کا رولر ف رک ها هقلام هد رغوط یوک |

 ا ءاح وعلا علْصلا یه ( رعش ) ردرل عد هدیاب و و روا فا هش

 | اراکناو افءض علا # اه راسکنا ع واضلا ع وقت نا الا # اهيل |
 | لوا مدآ نوج هک راردٍا ۶ اه رادنقاو اهفعض اي سیا # یفلانع |

 یلاعد قح <a کت یدتا اوح ا دتا لاوس قا

 # ینب #۴



CTT 
 ۳ نح نرصح رلیدتا حاکن هم دا ییاوح سا یدلناقلخ نوح | ثنس نب

 یاد قحاوحو مدآ سرای ذلوادهاش هکن المو یدوق وا حاکن هبطخ تاذلاب

 ایر قنالو اتش تیح اد راه :مالکو ةن | كج وز و تنانکسا ا ظ

GEهارو كلوا ن گراف هد  REندر, هره ناوک تح هلا  

 مسرواواندرلما ط+هلج الاول الواب رد 9a هه هز ول نتخردو و كم ۲ هسرلد د

 یهو ۳ تواواترا كا هدد 1 تباوب هکر لدتا شالتخا راسل :لها

 نالوا ندنسج ل رجس لواهسخ وئ ريمرجش صوصخو نيە نالوا

 | یدرهتلواورابدید ر دبا قش رایضهبو لوا قش رایضءب یدیمراصا
 هدنخب داوا یحاغاروغاکاو یجاغارجماو ىج اغا مزوادوخاویباغا یاد

 هکر دا وهم ام نع لان هللا طر ندسابع نا ) رب دالا قالنخا ید

 ۱9 رک یدروک هداتصو قود نانعلا قلطم هدتنح یجدا شیلا نوح

 یدلبا دری دمدا ندنه> ینددلوامورخو عونع نوهلجا مدآ ندننح

 | حورخو لوخد هتتج یدرارا هل >رب هکمردتا جارخا ندننج یدآو
 ابا یدابا باط تناعا هلوخد هننج رک ندنسغن ره ندا اویح ندا

 | هکوبلاسیدلک هتناق كاالیب سدرایدم تسوک هدعاسم بودیا ع؛ثتماو

 | درب نکنوع کیا نا قد راوی توست وز را
 ٠ تودد احسا اعل قح یدلدا تنواعم هالا نوج یدیاو اانا
 | تسدارود ها 2 برکا ید ال بواک ن اطبع ا)یدوق هتروصوب

۱ ۳ 
 ندن زارضا كرلتا یاد و 5 هدا طظع> ندنر رص كمدآ ب
Cz 

 امهنع ی! هللا یطر سابع نا ندتهح لوا یدد نسهاوا هدم اما

 3 نالوا داکزا كسلبا بودا لند رک هسرروک ه دنوره یتالس هکر دشعد

 یتوعل» لوا راملوا هک ردرلشهروتک هدتاور ) رسهداصعت یتدهع
 كسلبا ك رل:زاخ تاج هکلوش یدر ونک دتنح بودا ناه هدنزرعا

A>بو.دیا ی اداي 3 هس وس و ناطہش سد یدالوا یرربح ند و>د  

 ی ناطرش كلو رانا ید روط «دنرالباعم كلاوحو مدآ بوراو

 سلبا ندا هح ول ادعا یدالشاب هب يرازو هح وتو رواعا سد راد لپ

 | لوس ید | ناطیش نسرلسغا نوت رد کا اوحو مدآ یدا

 ۱ تنج ولو ردک ۶ زا E2 بوشر ۱ توذیت هرن ا ر



 هفرطرخآو یدلروس یزوسوب نرتشلت) رد رک رک هسا وا ادد ندنرلب-"

 هرس لسع كالدا له مد ااب ( یدشاو یدلک هش اقاوحو مدآ ورک ۴

 5 دنحر دو رک ها تلالذ 5 مدآ یا ید ) لسا الو 3ا

 ؟ ره یکدم تنح و نسهلاق همن ذا سا ندنسوویم كنآ نوح

EYEندنا اوحو مدآ هکیدنا هرکس لوا یدا رم كلبا هلوا لئاژ  : 

 ۲ نيم سلبا ید-عا لوبف ندنا یزوع وب مدآ یدبا راشماوا یھ
 ٤ یرعوط هدژوسوبو عد رل هاو رس> و ندرنععات هرسی هکیدشا

 ا یس هع را نيك لا نلامکا تا اههتاقو ) 3 مد راياد وس

 | داقتعاو ارز رایدنادلا هثنیب كسلبا اوحو مدآ سد رر و ربخ ندانعءو |

 2 رداکد روصختم كدا ع هربنالب رسا كامااعد ی هکر اد دنا هر ژوا

 7 اکو ھندن اماو ند اد ندا ت 5 ھے صد کتی ت قارور ۳ ب وبا (

 هڪ 5دالوا داتاو داعتعا ماع هءهدد اوا یدس-او ض رطرغر نچ ید

 اک لید طاشحاو " رب هر هع الورق نت صد ك E لوا |

 تنایخ هدتفیقح اما ید ابا تحصا هدرهظ همدآ ناطیش هکنسم |

 ۲ هرکصت دنا یدابا تردابم هنلکا كنيهنم هر لوا وک سا ید
 ۲ بودیا شوم ارف یهن ید مدآ هک دابا ارغاو اوغا رد-ءلوا سالبا

 | هلدج لو یسنف لبقنم مدآیا ادهعدقلو ) یدلبالوانت ند هرج لوا |
 رداص نابسالا لی ىلع نایصعلوا ندمدا یسدع رک تاآ ( امرع |

 ندنس هسودو ترک كناطش مدآرلیدنیا رایضمب ) ردیا تاالد هنخاداوا |

 هدسنیها ( رها هذه ا رق الو ) ن دنسارغاو فلکت كناوحو |

 | ی دابا لج هرزوا نیعم هرج رپ یی یهلا یهن بودا داهتجا
 ۱ ىدا یسلوا عونو یه نداد كن هر لوا دارم هک ااو

 | ردقلوا قارا ند:رجش لوا هودنک نالوا بسناو یلوا هکید-2انظ

 دوخاو یدا بجاو هن رزوا كنا قلوا قارا ندهرج لوا هکیدان

 هسح ول ردن ددلوا نی هرم" لوا یهلا یا هکیدتا نط هل وش

 ا یسل دنک مدا هکر اردا تاور هوس ریس ندکعا ا ےس 2

 ۰ ندشس ER ےس لوا توراو اوح هک 1, یدعراو یه ه. هر

 < بو



۶ ۲۰ > 

 یدلبا لکابولا ندللا كناوح ج د مدآ یدر و یدروتک همدآ بلا ۱

 رو ذعء ها زالو ان وباما یداراو یثوظو تاتو دهن هداب و كمدا |

 | بودیارظن قیقدتو لمأت هدابز هتمرح لیلد هکیدیا نک# ارز یدالوا ||
 | ید-عا لمأت نوجو یدیا هدبا لیصحت فوقو هتدیداوا هن هادا رع |

 ۰ ردامهدا مهاربا ) یدلوا بتاععو ذخاّوم هلیایبسریص2 رادقملوا

 ترضح هک رد رلشم روتک هدئاناور ( الب وطانرح ةاکالا كالت انت روا |

 ۱ مدآ یه یفبعا تودیارگف یسهصق مدآ هک مالسلا هيلع یسوم ٤

 || هرهش ییاط> لوا بودا هذخاوم یتا هللا اطخ لوانس یدانااطخرب |
 هل ول هتسودتسودیهلا روئاب وس هد رالد لد هتعایق هک هلب وشلدتا قافا ۰

 | ییع بیا ةغااحم یسوحاب )هکندردنوک ید هباسوم یلاعت یادخ ی ردأ

 | تاولص ردلوقنم ید ندلیلخ مهاربا یلثم كلب اکحوب ( ةد دش بیا |[

 | هکردتناحهن هک رلیدروص ندیطساو رکبوبا) هیلعو انیدن ىلع نجرا |
 ٠ هلل رب هکتنر وشد را رم قیق قوعع هسلوا م او رص لر نداینا |

 ۲ سا برع) "ی یدالاءوع ) هکیدرپ و اوج رلردتاهذخ اود یریمغبمدآ |[
 | دناد ناشک # یناربح دوب شد اراکیدزت (رعش ) دعبلاق بدالا ءوسک

 یراح هنرزوا كنا یتداع كنيلاست نح كلذکو + ی تطاس تسایس ||

 | برف هدنتف لاعتقحكن رااوق صاخ یدنک ندایلواو ایئارک ردشلوا |

 یرلنا نوا نایسنووهس ینرج نالوامعقاو ندرلنا هلغلوا یراتل زمم |
 هساوارداص ند سان ماوع نایسووهس رادقم لوارکا رروی هذخاّوم |
 | لکقادهبانع #یوهلاف نیبصلا نیبام هم الع ( رعش ) رازالوا بتا |

 | یرج بح امهرحو ۴# بها وه و برح امهناسا # لطایو قح |
 نوح مدآ هکر دو ممامهنع یلات هلا یطر ندسابع نیا # لصامل ای

 ثعابهن مدآاب هکیدتا تاط> کا یاعدقح یدتا لوات" ند هرس لوا

 || اوغا ینباوحا دوادخ یدتا مدآ لدخا مادقا هربطخ هاو هکیداوا ||
 | یتنایخوب اکساوح هکنوح مدآاب هکیدشرا ترع باطخ یدلبا لالضاو

 ا هيم روغطو هلأ رلتهشهو تجزالا هيلوا هلهاح ملیا راتب وععاکا یدتا |

 نوحاوح بت التبم هل ط.> یالب یا هدنآ رهو هليا رلتتشهو تج ژالا |"

 ْ عو ةنرلا كيلع )رلي دت اكا یدلشاب هدان قو هلن یدندبا مولعمیلاحوب

 ۱ هیاعیاعد هللا لص ريم هک دشا وا دراو , ده تب دجح ) كتان :

> J $ ورا 



 ىنا نسل ءاونطا الولو حلا زخم 1 لباسا ات ) یدروب ۳

 او>ر او یدز دوتا یدالوا الا و کا ین (رهدلا اهجوز

 نذسام ءع یا یدولو 3 درا تنایخ هن را تروعرب ج یدبالوا

 مدآا هکددرود بودا ب اطخ تعتبر دن ترضح هک ردلوعت ۳۹

 بوراو هک دعا تب ا یرلتبعث تنج هج وب میدلیق حابه هزمسانآ
 كر برا یل ید ا دب ند هرکس کیدا عنعو یهاوب

 زالوا نی« نالب ۾ غ رشمات كنس نکل مدا ییاطخو نوععح

 نوععح لالجورع مدآا هک دلک تاطخ ندفح ت رطح مدا هدتناک

 تحجز ماغالا ن رس هلو یکشاعم هجودنا هکهرردنو هدیهز یور نس

 كليجروهداا بول لی رج ید هنیمز هکنوچ مدآ شب د نسالوب ۵2 تیم و

 داص> و هتارحو تعارزو ی دزود ال[ تعارزات ید علت یتعنص

 هدکدشرا یامژ داصحیداوا 1 هخهراوص نعور نم كد هنامز

 هرکصا دنا یدربآ ن دلا نهاد بودا ن ه رحو ید  ناوصح

 ۳ هظحر هدک درب بوداریجنو یدنوک وا نوا بوزود نءرک درب
 كندرگلوا زونه هکر دلقن ) یدلبا لک | هرکصذ دق دلوا هدوسآ بوو

 بواوا برطضخ اوجو مدآ هکیدیشهاعا رارق هدر اق كمدآ یسویم

 نابرع بوشود ندنرارزوا ی هل> تجو یددش ود هزرا هن راءادنا

 بواوا هدنهرش سپ رایدروک ییرال تروع ثنرارب رپ هکلبوش رابدلاق
 هکیدرب و ب اوج ( ییم رفنا مدآاب ) هک د-شرا باطخ راید-> اق |

 8 م ندنراجاغا,تزج «دلاخلوا اکی ودا (ینخ نم چ ۷ ) |
 جاغالوا هروا اد دا هلی ارم, كحاغا لواا یدراو هک هناا كج اما

 ربا رابدشرب ا۰ هنج اعا رجا تبق اع یدلوا غارا ندمدآ بودا عاثتما
 هکیدشرا یهلانام رف هرکصادنا یدابارتس یرانا هلا یرلقارمث یباما

 تبا (ودع ضعبا مکضعب اوطبها ا ةو ) هکتن دیک هرمشط ندتنح |

 هکر درلعفته هخ رزوا كنااعرو هج ) رر وریسخ ندلاح لوا یس هعرک |

 باما ) ردرامو سالباو اوحو مدآ نالوا بط هلباطخ اوطبها
 هنج ید سواطارز رداخاد هدیاطخ وب خد سواط رایدتا!بع
 بوربدشربا هرام یری كناطرش ید یدیشعا تناعا هئاطیش هدلوخد

 دننخ نولا هناهد یاطیش یدرام یدیشهروتک ها ناطیش یرام

 7 ی دیسءهرونک ¢
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 رلرصعب و هغاط یراکیدید تاب ری هددنه نیم E د یدرشهرولوک ۱

  هدنب رق هرمصب سالباو هب هدج ءوحو یدلوا لزا هضطرب مات زوت هدنتق ||
 راد تارا وو یدشود هئاسم سواظو هناهءصا راو هءضوم مان هلن

 || هکر دو لوق كراققحو یدشود هدیمز لباک سواطو هلاسم ناطیش

 ۱3 ۰ دا هک لوز جو ھر زا كساربغ ندمدآ هدرلنوب

 نو | بع لوهتفانییف ِ هدشنایه مدآ ین د هلارامو هدشنایع سلبا هأهد آ

 ندنرلنوک تاج یسهروط هدنج كمدآ ردبا ساء نا ) یدلاق قاب
 هدتنج مدآ رلیدتا رلیضءبو یدبا لد هاتفا بورغ ندرصعتفو ||

 | یلمب زویشب كناهجوب یتوک مرا كناهج لوا نکل یدروط نوک مرا ۱
 ٤ حد تدداحا هلع داوا لوا لود ندلوو ییاو رده رادعم 9

 تود قیدح مس اوحو مدآ رذبا سام نار لعا هللا و ردا تادالد |

 ماعط نوک قرفو راددالغا لب زویکیا هغ رد درافیح ندلا نودا

 رهش ) دعا یان ھن هاوح م دآ لیزوو را دما وص بويع

 یدنا هیمز مدآنوح هکندتلوا لعن هلل ول ندداعص هز یدتا بشوخ |

 ندنکیدتاابح ندنسدر یدواب یراقو بولاص هغاشا نشا لس زویحوا |ا

 لواو یدلوا مهام هکلب وس تاک صعد نفر طظ قح تاثح هر کصذ دنا

 اتا 4 رنم 2 یلتف )ےک دن یداوا بیس هنود یس هب و ناک

 ۱ هک راد دنا فالتخا رار سقم رر و ربخ ندانعمو یسهعر e ( هبلع |

 | انر) یدبا تاکو یدتبا یرلیضهب یدیاتالک هلوَمع هنتالک لوا
 یراسضهدو ( نر رس الا نم نوکش انج رو انارفغت !ناو انسفنا اناط

 تاطوءوس تاع بر دمع و لناصس تناالاهلال) ىدا تاكو ید |

 كنامهس تناالا هّژاال عحرلا باولا تنا كنا "ىلع بو یلرفغاف ییسفن

 الا هلال حرار تا | كنا لرفغاف یمفت تاطو ءوستلع لرمه و |
 جرا كن 1 نج راف ی ناظر ون تاع نر هل ذضو ا

 1 اہک وب ےک ھ هکید روب ههجو هللا مرک ید هع 6 نيج ارا |

 ١ ڂلاعو کارد هدنرذوو تزنسک هج رک اهلواروغ ی ھك كنا هب وقوا ||

 هللا یطر قداص رتهح ) جد اراک و كئس هدا
 هنع اعد

 | مدالوا رورغمو هشرفیهلا یدباوت تالکیییدشاوا ماهلا كمدآ یدشا |

 | یدیاو تاک لوا یدتارعنب دبع ) مدلوا ندکبناج كنسالانی |

 ۱ تو یدک دو ا ۱ ا ندا 1 اطح و یچهلا

2 



 یر دقت هع رزواےلب یی رس هدلازآ لزا هسخوب مدستا یعارتسخاو
 هکنرژواكنس مدقم ندزع ارب نس هکر دلک تاطخ نده نادج لدشع ا

 | ۵چ ییاطخ لوا هع ززوا لب یهلای دستا مدآ مدشارب دقت |

 ۱ هرس س دق افا هل |, ع هحاوخ ( دیار اب هل وا هلا لدار دقت

 : كدردتنا نسخ دند هعاو لدمردتا نه درد تا یا یدّتا

 لوااب یر فا دعب بو دا اوغا یمدآ ةد سالبا دحرکا یھلا
 كمدا راد دنا رل ڪور و { یدتا باص ےک کا هدلاژآ لزا یادعب ی

 کر و امدو اخ ردران وب هکیدلوا باس هي حوا دعوا لود یس وت

 ر ربح مز تاس هنو ی“ هب وت كەدآ رلیدتا EA ات رسعدو

 هدیاک هم دده هک هتل یدیا یکیدتا مغول و مسو هيلع یلاعت هللا یلص
 یدا راثعد ردلسوت هرورس لوا دا رم ندا قلت هکندنلوا رکذ

 : لاعاقح یدتا هک ردل ودم نداهدع یاعت هللا یضر هع لص )7

 1 هرک ید هکر دترا ماهلا دمدآ سد یداید كْعا لود نس ۾ ولك مدا نوح

 1 هرک صن دنا یدلیفزاع تەكرا هرکصددناو یدانافاوط یهبمک ی 1

 4 ۳و یردعم لقاف قالالعو یرمس ۳ فا مهألا ( یدوووا یاعدول

 | كلثسا ینایهألا نونذ یرفغاف یسغینام-ءاو لۆس یطعاف یتجاح
 | لتبنک امالا ییصبال هلا معا تح اقداص انی و یبلق رشا اتات انا

 || یتاکوب مدآ نوجهکردل ) مارک الاولالطااذاب یل تع ۱۶ یتطراو

 كلو مدهماراب ید مدآاب هک. د ردنوک یجوأکا یاس قح یدتاماع :

 : دو مراغلرا جد یراتدیازابلو عرضا هرزوا لاوئم و ند راحوا

 | ندناسنا عون هک رد راشموتک هدعاور ) مررب و ییردوصعم یورخاو |
 ۱ تح تورا هم ز تب وعرح ندهد یددا مدآ نیب وس لم ادا

 هدقدلوا الم هلباققشم شام لیصحو ب واوا مورګ ندنرا هویم

 بوب وا هنب زو-یراف عب (درم لک ابال :أرلا عطبنم)یدلیوسیو |
 نی دار وو كد دما تح رد هسک ندیا تعاطا a صا كس را

 هدنس دین ره دک دعا لند یلییاه لیباق یدبا مدآ نیلی وس رعش ادتاو

 لقو نولو مط ىذ لك ربع # خییقربغ ضرالا هج وو % اھلعنەو |

 هنوصت دق الستف # نبا ليباه ىلع افسا اوف جللا هج ولا ةشاشب |
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 ٤ هد راو نب ز باک ربثا نیاوهدل لا اعم ریسفت یلاعتهللا هجر سا | | ىح ماما * ج رتسنف نوال نیل # في سيا ودعاترواجو# ع رضا |[
 ٤ هرزوا قلوا كالا هيلع مد ىرەشوب واسو یحاص صصع) نزو

 ۰ كع | داتسا 4 دآ یرعش وب یدتا قاشک بح | اص نکلراب دليا لقت

 ٩ ةشاش لفوارب ز ردنصتم یبع نعل ردن وجم رعش وار زردضع ڏک |

 یسدلک تشاشب لعام كالءد لف ن الوا عفاو ہد د ارسم الا هجولا

 ورع بو وا ییفصكوجو حیلم و یاضع هن ظا هجو تشاشل هسرواوا

 اأ هحو رک او رولوا شلوا بویعم هلا یبیع یوفا ند دیفاو بویعم للو |

 | بوصنم هرزوا قلوا رسم يظل ةشاشب بواوا ىلع اف كن لف نظف |
 ساق فالخ نب فا هل نوحار ءس نژو هظف اع هس رولوا نومو

 O E ES ا هج رب دشترهب سد رواوا ولعل وا فذح 1

 بحاص قدص هدنربک ریست هيلع ىلاعت هللا ةجر یزاری دلار ف ماما ۱

 | یروک ذم رفش هدابزتلا اعم ذی ماماو یدروب واد ی اا
 یدتسابو دا لفت ندسامع e نا ۵ رکصن دک دتادانسا همدآ نودنادار ۱

 ٤ ار ز زرواو انا بذک قی الع هسر د یداب وس ر 7 مدا " هک ره

 | لاق زوج نکلورردپ واسم رربمغی میجهدقلوایهنم ندکلیوس رەش
 بویاب وسهبث یھ ہرزو اید رطزمن هلبا یتا مسناسا مدآیداب التقلب اه

 مالعاو غالبا هقن الخو هدنا ظدع> ی الک لوا هکیدتا تدصو هش

 ۱ ردى اتۆر هلءاعسایا قلخ بولوا لوادتمو ثراوتم مالک لواات هلبق

 زا نرق دهد ارو ی الک لوا هعبح وم هروک ذه تصو مدآ دالوا سد

 یرعو یاب مس ناطخ نا ی دشریا هناط2 نبرعلات رلیدلبا لت

 سا ی درلب وس ید رعشو ید ردا مک یچد هل سکيا تكش راتغا ۱

 كنا بو روتک ها ناطو ن برعب هل بسا ی رع ي در لوا

 مدارک ردشعسربا هوب ) معا هللاو یدلبا هداز ځد تارا هڪ هش رزوا

 تامر هل جج یبس رف ندنعاج اكل: فو نداد او ماعقاخ هدشن امزریمد

 وش رل دبا ك٣ هد كهڊآو دحوءهو تسرادخ هلجو ردا هرزوا

 کد هام و لوشا" ید رار د هلاصم هلءلح ںواک كال د

 ماع قاخ 2 یدنلوا عفر هو یسآ مالسااو هولصلا هيلع ساردا |
 : کک لب ش لازوب زوم یرگ كما RE ديب 2 هدننایم |



 | ضرمویداوا هتسخنوکرب نوا مداهکراردنا یدال ب تی هدتاوررپ و |
 هللا لوس ریدتنا هکر دن و صندبهک ن یا یدلبا یصو یش ہدنماا یوم و

 لاعاقح یدلوا رم طنح مدآ نوچ هکددرورد سو هيلع یان هللا لص 1

NESE !دا ك دآ ءاو> نوح یدردنوک شوخیو و زەك همدآ هل  

 نتو دبا عم ن دلو د یا دآهراو هنناق كمدآ هکیدلبد ید روک یراکلم لوا | 1

 هر الب را هک وف هعلاسیدن کل رالوع ر كە داکدرورپ یو اب | 3

 كس الا یرعس ربا زال نش را اکیو مدشرا هاکدس كس الا مدت |

SEEهلسعو سفت و مه رکلم یدل,اتاوو مدا نوچ یدشربا  

 تافومدا هکر ادرس و کک هن رناغوا كءداو راب داوا لو هشم

 کصادنا ردک رک قعاوا لسغو نیفکتو رھ هرژوالا ونمو هدک دش

 || مداو ه کالم ریاشو یدال وزا هش : رژوا كنا و لینا ر

 آ کردلوا خدتداورر و )را دا. نب زاغ كلا هدنمهعل .داریچ یرالعوا

 ء)شش جد لیاری یدلبا فی ولد روو نق زا هل اریج ثدش

 هد زی دآ سد یددلیفی , زا< تاکردب NE فک

 دالزا 1 "د د هرزوا لاوتموب هک المو رابدلنا نقد نودنا دځ

 راد دتا نفد هد غ ط سقوا ی دا هکرارد,اورادد د یداوا تنس همدا

 لوا ید كمدآ ده امز حوت ناف وطو هدهضومر مان راحل ا زا

 | ندنرفیمدا مالسلا هيلع حوت یدش انافوط تقونوح یدنا هدعضوم

 اف وط نوح یدلبا لاخدا هب هتیقس هل دنک نول ووه وات بور اج

 هدتاورر و ) یدلنانفد هءضوم لوا نامش هن یمداح و یداوام

 یداوا عداو ین ک همج هدهکم یتافو كمداو یدلیا رقد هدسدقلاتش

 هدنسولهد كمدا د یا ید اتافو هر لا ندهدا یداوح

 || ىلاعت هلا لص كر٤ رب مغ مز ندش اهزمدا هک راردناو رب دتا نفد

 كم قلا هدعاوررو) لد زو رک ك شا لد هلل امز یثعب سو هيلع

 تاور جد ناصعنو هداز ندرلنو یدیا سم ل للازو زوهط

 ؟ كس قر ند دادو دالوا ما هک رلیدتاو ) یدنلو

 بوم یدلوا یدالوا قر یلص كناو یدعا تاقفو لد هی روک

 رلخروم(( هداف) یدا اسد یزوعط نوا هدل ودر و اسد یس کو لاحر

 یلنوزواش 5 ا هەر مدا رداوا نالوا روهشم هس ارا

 ۹ فن سحر 7



 ا
ENF 
 ۳۲ت

 | خاطر هکلب وش یدیشاوا بب رق هناعسآ یشاب كنا هکب دا هد هبت ره ر

 ۱ یدردشدا یسزا 6 رل کبد کن هکن الم دنا هسیح دن رژزا

 ترد زوسوب نکل ی ددا اا یدتاج وک یا كنا اع قح

 || ندریمغب هنع یاسهد هللا یطر رب رهو اردلان رهاط كةن رش

 ۲ هنروصلبع مدآهللا قلخ) هک ردشعا تباور لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ی دنار هرزوآ یروصیدتنک یدآ لادن نعد (اعارذنوتسهلوطو

 | هکرولوا مولعم ندابدح وب یدیازکش قلا یتان وزوا اتم اق 6 لاو
 1 یقالتخا تر دح حارشو هاوا عارذ شکل الوط كناهدق دزا لوا ق > مدآ

 | فراعتم سالا نیبالاح هس> وب ردیعدآ عا رذدایع ندعارذوک رلیدتا

 | كءدآ مالسلا هيلع ث شاما ) رلیدتا حجت یلوا لوق ردیعارذ نالوا
 هکر اردن ا ی دلوا E اکا هرکصت دمدآ یار كەلخو یدنا یسصو

 ۱ زدن وکحو دیک هدق داو 44۶ ىلو یش ب وسل را ٿاقو همدآ

 ردا تداع ه قول ره هدتعاس رهو یدردلس هثیش ین: راتعاس

 1 در د2آ او یدرب و ربح شش ندئس هص ناف وطو ی دانا ملعت

 | بودیا دسح اکا ات ہلا اه او رتس ندن دالوا لاق نلع یدنک

 ید ردوک هنر یللا هن یاقج هکر رد ) رادیم ردش را ناز

 | دوج وم هداند نوک وب هک ردشءد ردن دیخروم ریاکا هکرب رج دو
 | ندشش هد-و نافوط مایا زرواوا یهشمهثش یس كمدآ ني نالوا

 1 ردش! اف قاب لسد كش قحعا تواوا 0 هیر السد كمد ادالواادعام

 لصفا كمدآدالوا تاش هک رد روتک هد 5 مان فرا هد هدنف یا

 یدردیا ت مو لیمهداب ز ندندالوا رباساکا را حاول جاو

 هک رد ا)یدباراو یی ھئا هو« دآ یسانابهدان زن دنرلشسا دن رقراس كو

 ناو مقا : کل شد ندو دلو ا ل ەق ل ہاھیتدالو شش

 هد. ط سو یناو یداهدنتاب کا نوازو زوعط هدک دعا تاحر

 هرک صد دم او و 4 ای یبصو كش ورلد دالدا ن هد هدنسولهد یر ا رد

 : ETE رش ارد !اماو )یدلوا لتتم هشونا یلغوا خلوت

 ۱ ثوشا یعسا كنساناویدنادراب هدلوکر ودر هدلوقر ودرب 2 كني ردب
 ا كو رداو ىدا یدج كنحااب كون سد ردا هکر ردا یدا

 سا ردا لرک هک رد هنب رزواكنا قافلا روهجو ردخ وئخ اب خونخ

 ردب رع سا ردا رب دا رایض«ب و ) ردند هبمگ ءایسا حوا 15



 رد ڪڪ ا لوا لوق هکیدلددو ( فعلا هتسارد هر کل اند ردا ىع اع او) 1

 وا ندربمغب ترمضح یلاح كن ایسنا هنءیاعت هللایضر یراذغ رذوا ارز |
 ۱ سا ردا ما ید لوا هی دتا لاوس لسو داع ىل امد هللا لیص

 | طفل ثیدحو اما یدر وجب ود ردشلوا موا ء١ هرزوا قلوا ینا مس

 یانیکیا كس ردا ارب ز رفا تلال داحص رص هلو نم كسب ردا

 ۲ هک ردنک4 سا ح ا و نسب ردا یر ردوا تب ات یی دلوا ا

 || هدب رع مالک كن هلک وب نکل هل وا یم چ خوتخا هلوا یب رع سب ردا |

 دع ریز ردیآ تا الد هغي دلوا یمع یید دال و فرصت ال

 ٠ ردق و ځد تادر قح هوا یدوم هند ربص عنمهدنا یرغ ند همگو ٠

 ۱ یتدالو كنا هکر ردبا) عا هللاو هنلوا لد او دن ردقت یریدقت لدعرکم |

 هک رداوا کد لوقر و ِ ِِِ لبث زود نت سوم اعآ

 | روهجو ی دیا ه دما ش !ا رویحوا سد ردا دک دنا تافو

 : ریمقس نالوا نوع. ادعا E هک رد رله هش رزوا كا

 ٠ زوما ند اوو شاد لد وا ث وع هلن و كناو ی دا سودا

 | لزا ههیزوتوا اکاویدروعک هلو نل شب زو و یدا هرکص لب |

 ادتاو ندا تطایح | دشاو نازان طخ هلا ق ادتا هک رارداو یداوا ۱

 : یسا رد نویف قلخ م دعم ندنآ یا سا ردآ نایک تل.وک ساب ر ۳ |

 یدنا لوا ندا نت هراس حو موج اع ادتنا هک زردیاو )ید راک ٠

 || با حو موجو تيه معو ررید مکح سمره اکا نان وب ءا« 5 ۱
 || داهح هدنلوب قح ادعاو را راتوط بوسام اکا ییرلددنک ہدءاکحاو |
 | كنج هل -الوا تالس افیدیا لوا ندبا تراغ بوروس رسا ءادتاو ندبا |

 | هدر هک هک رردا)یدرو قالوق بو دا ېس یرلناو ی دابا
 | بسکو راکویدردیا قحرک ذاسعادو یدیا عاص هدرا زدن وکو م اق |

 | رردباو ) یدررب و هق دص یتکو اب رب هدکلو حوا كنبک بودا |
 ۲ تب دکیدر ردبا عفر هن امسا ناص لاعا ردقلوا كنا هکش الم هک |(

 ِ كالل زرد سد ردا هک ردلقن ) ید رولوا لیاسم هنآ اعا میجج كمدآ ۱

 لیلهتو میس هد رزوا هق. دقوصرپ ره هاب: هتکیاو دردی
 | هب یاع ناکم یتا یاهو هن اهس ق> ید ردا دیحوتو دیس و رکنو |

 : تدررسفم ردشا روی دنقح كنا ( العا هفرو) 8 ان یدلا خر
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 بردو توت فرش دا رح ندءور هد ه٤ رک تاو یدعا یرایضءب 1

 | به اد کا ید تعاجر ور دیعدناوا مهر هش را هج رد تلّزم

 مفرهک وک یجندرد دوخابو هکوک یعخلا كلاداره هلعفر هک ردرلثلوا
 هنج دام ن لودر یدتا رلیص هو ) ردهعض لو وو رد, دنا وا

 نددعح ةا ) زاساوا ن اکم ىلعا ندنا ج هک رد-هددثلوا مقر ۱

 هزلا لص كهالالوسر تره ىدا هک رد و ره as یلاعت هللا یضز ۱

 | تبو مد وقوا تابا حاقر و مدراو هان مش سلاح لسو هيلع ىلا ||

 قوف وحر لاناو # | وانسو اند ءیسلا ا:هلب ( تاب )یدا ندنا-آ لوا

 نالا ید اکب سو هيلع یا هللاییص هللا لوسر ۴# ارهظم كلذ |
 یلاعت هللاءش نا ما یدتبا ت رض لوا هسنطا ىلا مدتنان ییلابات 1

 هرزوا هجو ول و ردو یس هصذ كنه دلوا مقر هنج كل-رداو ) ١

 عفر هلام ۳آ كراکام نس هخاص لاعا كسب ردا نوچ هکر ردبا رپ رقت |
 هنیهز هکیدتبا بلطنذ | ندیلاعت قحی دلوا ملطم توملا كالم هن رلکدتیا |

 تولوا دام ندفح فرط هیلبا تلیحاصمو قاتسود هلسدردا نوا :

 كنا سیردا سپ یدلیا تبحاصم نوک جاقر هل در داو یدتیا هنیمز ||
 ج ارز ی دلی غد الوا ندرشب عون كلا ندنرا وطاو تک رح ۰

 لوغشم هنت دابع كيل ین قح روتفو فءض ى بويعا برشو لکا |

 یدتا ۹ ر رع نشا هن هکیدتا لاوس ندا س ردا یدیشلوا :

 | نس را وط رد راو ىج احر ن دبا ی دا س ردا مت وا كالم

 یەک ردل وا منج اح یدشا سب ردا كتج اح لواردن یدتیا لیارزع
 یدردناط یوم تب رشاکا هلیذا كنيلاعت قحتولا كالم نسهردلوا
 ندنا سد ردا رکصندنا یدلبااقلا هثثدب هن نحور هرکصاد هظطرب و

 هلفح رحا تولا كالم هرتسوک اکا یع4>و قنج هکیدلیدیخدتحاحرب

 | توما كالم ه-کعا نن یکمروک ید ینحهدعب یدرتسوک اکا یع €> |

 | هنجویدرافیح هناعمآ یمادب بولا هلا یدانفیسب ردا هلا قحرما |ا
 كنارک ره هکید روک هاکته زار یدسا رظا هندارطا سد یدسا لاخ دا

 ۰ یدلباراذک و تشک و اشا دج یرادقم تعاسر یدیشم امروک ییلثم

 سد ردا ۰ دیک هسشط سا ر داا ی دسءا لک ی دستا تولا ال |

 ۲ هرکص ندع هللاو یدتنا نواب راص هج انار ندن راج انا تنج

 ۹6 ل # % ° ¥
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 بودا عات ما و ااه e ,-زالوا هعک دا ییح در ما تو دنا ۵ ..م

 واوا گود "ام كرات | تورا وات هکبدر دن وک تا۰ هر یا هل قح یدایقوح

 رد هل هجون لاح تیفیک هکیدتبالاوس بواک تال» لوا سد هیلبا ےک

Eهن نس هک.دتا لاوس ندد ردا یدلیا تیاکح یەصق ن =  

 Ce اذ سفن لک ) كایلاءت ق ن یدتاسا ردا ا كءد

 (اه درا والا م ۳ ناو ) مدناط ید د سس تو٥ هرز وا یب د روس

 د م تذح لها لات قحو مدروک جد ع4 ه,زوا قیام رف

 ن دانج نوععخ ادخ سڀ ید روب ورد ( نیحر اهن مه امو )

 هکیدلک ادار ندبغ سد یدید هراقیح یلاءتقح نب هک رکم مزابتء>

 1 یدتا هلعدا مب هسلا یدتا هره هک لود ها یدنک ردا

 ناشر دتر اشا انعءو ید یس هع < تنا ( ایلعات اکم هانعف رو )

 هک ردش:د بودبا لقث ندب ربط هد راحت حرش یاس هللا هجرر

 كو ردآیدتبا بو دا لقت ندام منع هللا یحر سامع نارایحالا بم

 هراعیح هر یه ا یی یدنک هک دانا کا دندنآیدآراویسودر ند هکتالم

 هدودراهیح هم سا ګدردںواا هاا یداش ی! ردا ی دکال لوا

 نامز رادعم ه ندنرع كد ردا هکددروص بولک تار هئولا تالم

 ی دعا تلد لوا رد هدد یدع» سا ردا ید ا تولا تال: ردشااف

 هصق نحور كناالاحن هک ردهنسل بک ه ون یدتبا تولا کالهرد هلعب

 ۳ سعی تا (املع ااحم ها درو )رد ا راخالابعک ردع وارو 1

 رد لر اتم جا رسا تد , اکح وبر دبا ر > نا چ” ردوب یس اش هتشا

 هرکصادق دف یحور امس نسردا Tt راشعا راضهبو) رول هللا ی

 ب وپ دبا مولع یر صاوخ و یک اوک جب طو الفارودلاوحا

 هدر اورو)رد شالوا یار ء١ كلا دولورمس لواوردشع | هنیءهزوریک هدعب

 راضعبو ,دنشاب ش شدزو, :ردهدفدت] وا مدره امس ردا هکر درلشمروتک

 ی: 2 ا یدال وا عقر سدردا نوح و ردرلثءد ناصعو هدانژ

 یداو عطعن» یو . هاک حولا تواوا ا ناشر و

 2 م او 2 5 حوناما 3

 هک راربد ردیلعوا كسب ردانب ےل وده ں كل هداوفر و ردیلعوا ناکام

 3 كحون و



 د مو %

 6إ یدا تکاس هداودر و نم هدلودر و نک اس او كح وت ۱

 هو كناو ید ردبا قلی رازو هحو قوج هکر ایدد حون نوهلاا |
 یتلیرازوهحون یدتا یرلیضء» ردراو لوف جاقرب هدنیبس یاب رازو |
 هلی ءاعد كحون یاس قح ىدا هنخددلوا اله كنموق هلی-اعد كنا |

 زا هرزوا مداح مب حوا یدعا بواک اکا سلبا یدلیا لاله یود لوا ۱
 ا شیارب یک كلا یدیا راھ ساوا عج مرکشا من زکا اک ےل رتا یارب

 | یکیدتیا لوا هدک دنشا یزوسوب ندسابا حون یدرهیلوا رداق هکعا |
 | لمحو ربص مع راذاو اف كعوق شاک ب ولوا ن اود هیاعد ||
 | هول بوب فست اعاد هرکصتدناو یدنارید مدیا اعد بو ذا |

 | نک رديڪ هدلوب نوکرپ ح ون یدتنا رلیضءبو ید ردبا قلب رازو
 || بلک یدید مبقاب روط ورک حو یدروط هدناباسقم بواک باكر |
 کر کی ندب رکا ح ونا بواک هن اسا هلب ما كنیلاعت قح سد |

 یو هحول یلاعا قح هدتناوررب و ) یدید تارا كنا رداو هغ٤ ارب :

 مدن ۵ یک هسخود نسردا بیع ی ین حولا هکی دردنوک ۱

 | لوخشم هراغغتساو هیوئو یدراو هب هد بواشاب ها حوت
 | رلیضءهدو یدزاوا للاخ ندقلب رازو هح وذ لصتم هرکصندناویدلوا ۱

 ٠ یتبانا )بودا تعج ار هددفح ناعنک ۵ یلاعت قح حوا رلیدتیاا

 هکردلک ناطخ کا هاش لج ن دعهح فرط هدک دید ( ليتها نع |

 ۱ ) لع هب تال سلام نلتسدالف لاص ربع لع هلا تالها نه سا هنا ( |

 ۶ دحوو یدالوا یلاخ ندةلیرازو هحون هرکصد اطخ لوا ح وئ سر

 یرلیسد كد آب یلک ودنالواهدیهزیورهک رلیدب د ینا مدآ نوڪکنا :

 تەد رش محلادتباو ردندراربمغی لس عو مزملاواوا ردشلوایهتنماکا |ا

 سا ردا مدعم ندحوت رد دنیا ےس ین ەد رش ا ردحو ندا |ا

 | ند وقروق ندرفک ینموق ادتبا ید ردا توعد هاتعب رش كدآ ناخ ||

 نسمز یور مانک یامعتقحردح و نالوا لاله وف هل اعدا دتباو |

 | ندنرع دز ربمغیب میججیرع كناو یدلیا كالها هلبایسامد كنانلقخ
 ادنبا ندریق سو هيلع یلاعت هللا لص زع ربمخد هدننوک تمایقو ید نوزوا

 | راهظایدنک نس. چد كنا یلاعتقحویدرویردکر ک هسدلاق شابحول

 ۱ ندناتصو یدامتی>یشیدرب یدهشاب ساب هدان ز ندلچ كي هک ردشعا



> ۳۰ 

 ماحو ماسک رد دنلعوا ج وا كح و یرل- سن FE ى عي نالک

 ر دیس اباب كمورو سرفو برع ح ولنب ماس ردا هبنم ن, بهو ردشفابو
 كجوج هو جوج أب و كلکرت ثفا و ردیمااب كرابکتزو دنه لها ماحو

 هورک کبا نددآ دالوا ردا اهعذع یلاعت هللایطر سابع نا ردپسایاب

 رارواوا نک اس هدرلا رهصو دالب یهورکر و هدرلغاط یهورگر یداراو

 یراد وناخو لزوک تا یراککر ا كرلناوا ن ککاس هدرلغاط یدا

 تنافر یرلن ولاخ لرلثا وا رک ام هدرلا رک و دال یادا نیک رح تم ل

 هدنرلارا ی دالوا لا سب یدبا نیک رج تیبا ی اکک راو لزوک

 راتاو یدشآ نداسحودح یرله اکو داسفو یدااغوج هشحاق

 یدردنوک هرانا یریمغ :حو یاس قح راب داوا تسرپ طول ماا

 قح هکتن یدلناتوعد هه > یرلنا هدنایم كرانا حوت ل للازو زوفطو

 نیسجالا هنس فاا مهیف تلف هموق یا احول اناسرادعاو ) رروس ىلاعد

 یرلئا مال- بلا هلع حوت هک راب ره هک رد راشم روک هدتاور ( اماع

 لوق رلنا یدردنا توعد ه-هډ زو دیحو بودیا رذ#و فی وخت

 یدزررترآ نی راتذاو روج هنوک ندنوکو یدرردیا افج هحون بويعا
 هنراوبف كنب رب ره تب ول حاقر هدنوک هسا حون ئدراړړد هناويد هحونو
 هدرا هصک وکا هکردرولوا هک و یدردا توعد هعشات هعشان بوراو

 یرلیعج هاک رهویدبا رد كد ( ه۱الا هلال ) بوقاق ییراویق بوراو

 ( هللا الا هلال ) نورمک هش رلارا حوت ترضح یدر هاکهرب رب بواوا

 كحیلب وس اکس هساک تسار هن ر هدلوب ویداردردملرمخ هرسكعد

 ( هللاالا هلال ) هتغالوق بوکح هرانکح یتا ود راو مزوسول رمکرب

 عزت تااحو یدراردآ تب داو تهاقس هجول ج د رانا یدیا رد ید

 كلکد نب زوس كنونع وب راهذز بودا تدصو هن ردالوا هدرا حور

 هرمشط ںولآ ہن رازوما ہرارا ص دالوا موق لوا هکر اردو ید رارد

 یوکدب ر یشکو ل یک د روک ییینکو ب ویدرارتسوک هرانا جون بورا غچ
 ندعودلواو یدنارار د هک د نیزوس كنو نقاصهدککیدوب ردهسوک

 دم السا یرللک وک كرنا هلهجورو یدشربا افجواذا قوح هحون

 اوناک مهذا) روب هدنف> كنع اج لوا نح ترضح یدالوا مرت هکلک

 لک اموق #
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 تواک تتسار هح ود یس ر ندموف لوا نوج هکر دلت ( نیعاموق
 1 هک هب رم لوش یدراعص ییراغوب كحوت هشا نوعدهدیحوتیا حوا

 || هتشاب للثعو ید روتا بوشود شوهب بو دک ندنشاب لقع كحوت |

 || هدسان مچ رکاو یدی رد ( نوال مهااف یموقا رفضا مهالا ) هدک دلک
 ۲۱ یو كحول دکل وش یدرارر دغا شاط هنشاب 11 انا توعد

 0 لده هشآ یدراردبا نطیدلوا كاله سکرهویدروا CaN شاط

 | لوا بولک لت اریج ادخ مای قشاوا هک یدروتاب تواوا شوهب
 : حایص ید رواک هت شاپ یلعع هن كح ون بت وردیک ندنرزوا یرل باط

 یدیارید کید ( هلن الا )ال ) موقا ورک هتسارا كموق هن قخلوا |ا
 هک لدهنامز لوشات یدرک هرژوا لاوهوب لاح هلا ییوق كحون سو ||

 | یا بر ) یدتا بودا شاات ه-ه> هاکردو یدلوا لد هدیجتر حوت |

 ۱ ناف تی و( (زا هال یاد مهدزب لف اراهنو الل ییوف توعد |

 هسخو رد ج هلوا ناسم ۳ 3 ندرانوب یهلا هکیدسا لاوس |

 | كموق نم نمود نل ) هکدردنوک جو قح ترضح رد هیلوا

 یرغ ندراتروتک ناعا لو دعس ندکموق حوا ید ) نماد نمالا

 | هکرد هنب رزوا كلا روهجج قاغتاو ردکج هیمروتک ناما هو ےھ
 1 لود عام و ناعا هم اسلا بلع حوت هسوآ هداز ند هک من نایک

 | رد تج هلوا اد, نعوم ج ند كنعاجوب یهلا یدتبا حوت

 | حوت سد هلک هدوحو نمور ندرلنا هکر دلکد ر دق٥ هکندلک ناطخ

 مے یا عا (سص-اف بولغم ینا ) بر ی دنیا بوربدلاق لا هیاعد
 هد وط یرلذوب یهلا یدتیاو ردشرپا د دماکب عولغم نب مدنوادخ

 باثج ( اراد نم رفاکللا نم ضرالا ىلع رذتال بر )زراو تکحمت

 | هایفسر نس یدلوا نيتي ققویالهكرازوب حوناب هکیداک نامرف ندقح
 | هدناور ) ردکر ک مسر دنوک نافوط هدب ر زوا كرلنا نب هکزود
 | توروتک یغوبح جاس هحوت نولک مالسلا هءلعلتارمج هکر دراثهرونک

 ۱ ییرکب قوبج لوا یدکید یعوبج لوا ید حول یدید كيد یباغا وب

 | كنمرف حود نوجو یدلوا حاغا بوش را هدلبب قرف هدلوق رب و هدلی
 یدلوازتيا توعد یەو هرکصندنوب یدیشلوا سویا ندنساک هناعا

 لا ندکعیا هدیجرینآ بولوا عراف ندنبذاو روح هسحون ید یموق



 | ق- سپ ی دیارالک د یاخند ارهتسسا هر” هن اما رایدکچ |
 | رلیدلوا معروغط نالغوا بودیامقع نراتروعلرلنا هدئدم لوا ی ء |
 | مدلسلا هیاعح ود یدلوب نلاک بوشرا یاغا حاس کیدتنا سرع س ) |

 اکا بواک ل اریج ید وروقو ید تخت بودبا مطق یرلچ اغا لوا
 هلا ترحاو هل٫ رالغوا 3 حوت بودا مس تعا ی کت ۱

 ا رلبداوا لوغشم دعا یک هلبا | یک ترد اعج هلا هوا 7 یتیدوط |

 سو سا تودا و تورولاح لوا بواک ارش | كنموق 1

 شاوا را یس ندا اع دا الرب مخ كرو دش ررر و یدرروفوا |

 1 ردقوب وص هدام ہک ون لاح راباب یک هک یهناوندو لروک و ید رد

 : عنص و )ررو بودا ت تراک ندلاح لوا اعتق هک یدررب د

 || ااف ام اورم نا لاق هنم اور“ همو نم الم دماع ماکو كاللا

 لګ و هب ر باذء هن ۳ ب واعت فوسس# نو ریست ک مکنم ریس

 || عارذ زویجوا لوط كنسک كح ون هکردل وتم ( عقب باذعهبیلع

 | یا عارذ شعلا زوتلا هداوقرب و ع ارذ زویکیا كی هداوقرپ و یدبا |

 || زوتواز ویحوا یص رعو قرف هدلوفر و زوئوا .دلوق رب یکلک- سکو یو |[
 || یتنسطو عا كليك ل واو یدبا عارذ یللا زو-یجوا هدلوفرب و عارذ

 حوا یسهنیفس كحون هک ردرلشهروتک هد2اور) رلیدلبا یبطمهلبا تفز |[

 نوعا رلیمدآ یطسوا هتبط یدبا نوعا رویط یسالعا دطیدیا هبط 1

 مالا هیلعح ون هک ر داق )یدبا نوا شوحوو باو د یل سا ةة طیدبا

 ا هکن داک تزد باطخ رد يیاشذ یسلک كن وص باذع برا یدتآ 8

 را یب درمشب كءا کاکی زق دوخاب كکنوئاخ كنس هکرداوا ییا ٹ حوا |

 ان را ءاجاذا تح ) هک هیلشاب هفءادیفوص ندنعا یشنآ كرونت |[

 ١ روا لواو ردروخ یرلک درود یا دارم كد 5 کردا ھا

 ا رون لوا رلددید رصد و )ید ندهف و هبیک حونو,ی دنا هدهفوک |

 یدا هد عض ود یرلک دددرولانیع هدش رو ترلمد ددا شت
 4 یک حوا و

 ند روتلاراف هکر ایداوا بهاذ کا ید رصد و ( ید هدعضوم لوا

 سا نوحر لیست هرگدچ تؤدا ۳ كي وص ندسمز یور نود دا 

۱ 

۱ 

 قالا رو رر و رب> ندا تم لوا ید هع ۳1 تا( رولا رافو

 کا يعا ناطخ دح و 2 ی ی تالش ا رو تور دریا یه :
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 ۱ (نمآ هو لوقلا هیلعقبسنمالا تالهاو نیننا نیجوزلک نماهیف لجا )
 | قابو یکدایعو لهاو تجر ندنفنصره كنفانصا تاناورح حوناب ەد

 "| رلقو رغم كلا هکب 4-یک لوش ندکلایع رکموق هی هنیفس یرلتموم
 | هلا روک ذم ءاننتسا سد هلوا شلوا قیاس لوق هنغودلوا ندن سهل

 : یدتا حول رایدنا رفاک رلثا هک رد هلعاو یاناو ناف لبض وا دار

 | مز ییمج د رلنا هک, داک تانطخ مهد عج دن یناناو-بح یھلا

 A هیفس كح و نات یدشا ماهلا هاب ام یاعت قد سا ردهرک رزوا

 | كحول بودا عج یراثا لاریجریدنبا یرلیضب و ) رلیدلوا هجوتم
 1 یدنک ح وات رل بدلوا داعنمو حطم د> و ی هل چو یک روک هاو

 حوا هک ر دیو ره ) ی دو هر ۵ رقم یتفحر ندنهنصره كلان او> هلبلا ۱

 1 عج هی هدر رب فو هلا درودو ی زوک وا نام ال او یهلا یدتا

 ۱ ندا داعا ت وادع اوت سا وار را حولا هکر داک تاطخ مدا

 قحهکرلیدتاو ) هيلا عاهز تتسداو تقلا هدننایم كرلتا هک رد وفا

 تواوا لوغسم هناحیدنک هک لب وش یدلیق الام هلبا یح یتالسرا یاد ۱

 1 ناو امو یاکناامو ( رغ ) ردراشعد نوعکنا یدا)اق یلاع هتک رح

 || نوکقرق ردبا سابع نا # درولا دالا ىلع یا اما الا # هرعلاط |
 : رارو ماودلا لد نوه رو تولاشاق راوص ندرراکب لکا

 ٠ ا ارو رمه ءاع ءاععلا باونا انکفف ) ىدروب یلاعت قح هکتن یدغا |

 | لخاد هبهنیفس بوند (:میحرا نجزا هللا مسب ) یدتنا هثااسیءو

 نوعیح هغ طوش ن ی دتا ناد. ڪک یدلاو ناک ییعوا 4۱ |ا

 | یا ب واک ج وهرب نکبا هد زوسو نانک مرواوا صالخ ندقرغ
 | تو قلا ددو ناو لها نم نب انا بر) ی دعا حون یدیاق

 || یو ردن داها لخوا منب وب مراک درورپ عنب یتعب ( نیکاحلا مکحا
 1 كنس هلا كدا شەر و هدعواکب هنن راص الخو تام ندق رغ كلها 1

 || كنسلوا حونا هکیدلک نامرف ندةح نرضح ردتسارو قدص كدعو
 / نار 7 ۱ ,SE ل هکر دا هد ند سا يا رد اف ارل تا ارش انار رد کد ندا

 ۱ یداراج یدنشلوا لخاد هتک كحول هکناویح یه رکص كا
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 یدردا مارا حاطا هراج وب درمس هب یک a رابره حوت یدردا 7

 یدتا بودا ر حول سد یدزالوارداو هک مرک بودا ده>راج

 هب یک هلباراج نا عرش سب رک هعادانعهد هسا هار ناطیشراچ یا

 9 نتسدیا یدتا یدروک هدیک نا طف نوج حوت یداوا لحاد |

 كدیا شعا رهذ هراج هکتفولوا یدتا سالبا یدوف ےک هب یک و نس

 مدرک داک را كنس دن ل دیش ٤ درک هد هسا هاریش هاکنس نا طےشو

 یدتا سلبا لدحا كاله یا هک اکس یاو یدشتاهسالبا حول

 هکعا برق هب یلاسع1قح یدشا حوت كرک تعا ہک نسرروب هلا

 یهدبا لوبف یهپ وب یلاعت قح نسراکا هن یدتیا ساابا هلبادهج
 ا ا یری لودین وت كسب ودنا زابن هفح هاک رد حول
 ١ ردک چا E هنتوا كمدایسهب و كنا هک اک تاطح ند رع هارد

 | كەسيا ردنا دج هوبات كمدآ بوریدلب هسالبا ناوجوب خدحوت
 همدا هدنفاغاص كمدآ ن یدتا سلبا ید د رواوا لود لهب ون

 هدتیاور ) یدیدلرک سیا ید جساک م رکصا دنکیدلوا مد | دس

 نوح حونا ید تبا بوک هاو حوت قلع نحوع هک ردراشهروتک

 تیک راوادخ نعد یا یدستبا حووف جدن كدوف هر یک یناطش
 | بولوا مست موص ردنا سابعنا سیکد روم ام هفهوق هب یک سن

 ۱ یزو ر نوتبو ییا ندئشاب لرل اط كتيكدوتلا هکک د هدحرات

 عارذ قرق ؤراټوب ند:څاب كرلغاط میججوص هکراید تیا یداوا برد
 هن نکیشلوا هم وب یراقوب ندنرا شاب رلغاط وصو یداوا عفت رح ||

 رلیدشا رلیصعب ) یدیشم اج هراز دزونه كقنع ن حوع نافوط
 یدباقئع ن جوع ناه نایلوا قرغ هدناف وط ندنفاخ نیمز یورماش

 هک رداوا ت - ح لو دد اوا قرغ كهدعن حوع هک ردد با

 0 : هرب ورمح ند 3 سا ا دھن دو ولع لجلک ہرکصذ دنافوطان

 ۱ یدا س + کج دن و جاعا تودنا توام دح ون هدا ۵: فریب دوخابو

 | هکرلد دلوا بهاذ اکا ید م-جرو رلیدید یدالوا قرغ نوجا كا

 هک ردرلثهرونک هدشاور ) (سعاهلاو یداواقرغ یدقنع ن جوع |ا
 یذش را هسا اوح ا بود ر هدنیمز یوزر ماسک یسک كح و

 د ۳3 7



# 4۱ 

 یدک ۵ رزوا N مرح ا رود هنفهر یفارطا كل هکم مرحو

 || وص باذعات یدیشلوا ادب عاطر هدنر تن همك تدب هکر ید او )

 || یداقیطم یسک كحول هکر دلوعنم) هی ا تباصا هر لوا نافوط نعل
 ۱ یدیا نملح" ندنر یرب زدنوک و ہیک دکددا یاملط واک د لوا اوهو |ا

 یارو هرهم یکی اهن راو د كنهثیفس لوالاءت"قحردا یابعنا) |

 یدرارد | تکرح یک یا یش ر و یک شوک یارب ید ناق دسعد ِ

 یدررولب ندرهرههوا یئاولص تاقواو یزدنوک و یههک ی فسلها
 ید-اوا رخآ ناف وط ینوک اروشاعو یدایآ یلاحو نافوط تدم ||
 ندبک نوح یدسادا رارق هرزوا یتا طیدوج حول دنینس نوک لواو |
 نيام هندماک او رل دابا . رهشر هدشناب ا كاطلوارلیدقح |

 یدا ی رک i N PF راد ااش یرهش لوا هلا حون ارز رلیدوف مایوید

 | ضد ی دتا یحاص صصعلنز ) رلبدید نينا رهش نوحماكیا

 نار رهش ناناواا لوا لا هرکصتدح و نافوط هک ر دحر صم هد تک

 || ردع ءا ر هدعض وم ماناهز دهد رهش لواو رد:رهش تاره |

 عفاو هدب ی ملا یہ رکب زود یدل مه كح ول هرکصا دن افو كمدآو ۱

 ٩ رل.صع و ) یداوا ث رخ م هلت و هکیدیا دشا یللازویجواو ردشلوا |[

 | یداشب لیزویکیا هرکصندنافوطورل,دب دیدلوا توعبمنکیا هدنشابلا |
 | ندنآرف صن هک ردلوا تالاور ساو یداش» لىللا زویچوا هدلوقربو ۰
 | زوهظ یر كد هن ِ دامز قد كحول هرزوا ید دلوا مولعم :
 ۱ كن رع نالوا هر کصادن افوطو مدقم ندشهباما یدیا لب ییلازو ِ

 ۰ حول ن وچ هک رد رلشم روتک هدتاور )رولي ادخ باج ییر ادقم 1

 | میجیرعیایدتنا بولکاکا لیناربجیدشر ا یتقو یتافو كمالسلا هيلع ||
 | كدلوب هعن ییایندو هلبا لیوط رعویشک نالوا نوزوا ندنرار عا ||

 ۱ بورکن دنس وق ربو اا یبک هناخرب لوبیا ایت مادی یدتاحوت 1

 ۱ تیاوررو) مدنک بوعیج ندنسوگر +[ بودا فوت یزجو دچا :

 هدزوا لاونم لوا یدحونو شعا تولا ئالم هحون ییاّوسوب هکر داوا

 | یلغوایداوا ردیا تلحر ندایند حون نوچ هک دلقن ) شمرو باوج
 || هلیاهثسن یکیا مردیا تبصو اکس یدتبا بودبا یصوو دهع یلو یاس |
 || ربط امد تبع و ی جا هلو كاللا هل كب رشال هدحو هلال !هلاال ) یرب |
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 ی

 ایج n ا

 ا د
 كنوزارت یناسآ ید هکارز نس هد قوج ( ر دق *"یشلک یلعوهو
 هلک هدابز ول رادس وق هنس هک رن یتباوت كلا کونو راهسوق هنسهفکرب
 تك او و حبس وا ارز نس هد قوج ) هد و هلناناعس ) یدیسار و

 | او كناسل اعادرکا رولک قزرءهرلنا هلیبس كنو و ردیماس# كد رازام

 | كرش مردایهن یسوهموق ندکلید یدرو یکیاوب كسارسا قلوا

 مدا هکی دنا لاّوسندرع ربغی یشکر هک ردن و مرد هدایا وبا )ندرکو

 | نامزردقندننس حوت هلکنا یدتا ینک لوا عا یدن | ترمنع- ید هی

Eلس | هی نانا هد ول هو نوایددات  

 د نجرا تاولص بلع للخ ےھاربااماو

 ا حوراشن روخات نرزآ هیلعو اد ىلع هللا ت تاولص مهارا ترضح

 | رارضعب رد>ونن مانی دشخرانب اشن ربیع نب افن وغارنا
 | یرلذ افلا كياسلا و رمسلهاو نیسخروء روهجو رلبدد رام هنر ربع

 یددع كصانعْسا نالوا هدنعارا كحول هلباهارا هکر دهن رزواكنا
 كط جدو مک لنایهاوب نکل ردلکد ناصءنو هداز ردرادعهوب

 یدا كنسایاب كيهاربا هک راردبا ) رد راثعا ف التخا راض ءب هدننیفیک
 | كناو را _ثعد ید یسکع كن و رایضع و ردعل كنارزآ یدیاخران

 | مهاربا هک ردراهفنم خشراوت بابراو نی رسم یدیاانوت یدآ كنسانا

 دورعو یدلوادلوتم هدتامز ناعذک ن دور هیاع هللاتاولص لیل

 اماسع ینوکسم مبرو نيک جا هنشاب ادا ندرلهاشداب هک رادآ ۸م يک لوا

 رد اقع ناد ) یدنا نکاس هدنراد لباب ردلواندنا تالهو طض

 سله هب ۳ ندکو لم ی وا كالام هز یور ماع هک رد رعد 3

 | رددواد ن ناعلسو نین رةلاوذو دورم هک دسوک جواالا یدالوا

 نکلرلردید یدلواتالام هەر یور ماع جد ریل تڪ رایضهو )

 یساوعد تیهولا دورک هک رردباو )رد شما“ را دک هت لوفو

 یرلم* قوح كنا و یدرولیف توعد جنس قلح بودا

 ۱ نالغ وار دک ؟لع كس لی و رابدت کا نوک , یدار او یرلنهاک و

 : رک اله كئس ودار خد یند كس تالش وا ور و هڪ وط

 هدنراباک كلراربمغب نک یزوسو یدتیاراضبو ) ر ردکر ک هساوا بیس

 دور 2 هکیدتا هد ی ءالع a ر لس r ) اید روس و

 € دءداو %
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 ر دیه وکزو یا توش را زا رک هل ۲
 هدد شک داو دکر اردناو) یدال اقر الص اند نکو یآ هکلی وش یدتاوح

 یرانهاکو یراربسعم ید روا نت كلا هللا یزون وب جوقرپ هکیدروک |
 یریعتكت هعفاووب رایدتارلنا یدتسلا ین ردت كن هعقاووب بودا عج |

 ندنل كنا كکام لاوزو لاله كنس هک هاکهدوحونالغوارب هکر دلوا ||
 || یدتارلنا یعدشود هنجرانا یدعنالغوالوا یدتا دور هلوا عقاو ۱

 هرمسط ندرهش هللا یرکشل هلج دوره هک راردیا ( یدع ود ید قو ۱

IEEE TOA TSR YAN ni By HOTTIE O ROS SRSA 

 هدهرموط نوعیح هک ندرهش ناحر یلکود هک, دتا ٍصاو یدعرح ۱

 ]| هکنوهگنار هر تعماحصو تبع هل روع دیکر حور هنوط ناکمو لزم ||
 : ن دیس دعا نوک بوشڈود دنچر اا سس هذدطأ كمالغوا یراکدد لوا

 | هل هداریغآ یبیهلا ریدفقت هلبا یبدتوپ هکید ردا نظو یدراقروق |
 هن روا كنو نوح ید الاغ ندشنومصم ) هرابسا ًاهاخشهللادارا ادا ( ۱

 || صاوخ یدنک یدشود یشار هدرهش لدورع قاقنا یدک ندمرب ۱

 هرهش نوا ۰ لوا بودا باط ٰیرزآ یان كيارا ندم امدنو 1

 شرابس کیش ی" و هلغا وا مداععا لاک اکس ید ۱ زاد یدزادنوک

 . نیس هکنروع هدکش دراو هرهش هکمرب و نی کس بودا ماع *ا مدعا

 هودنک ودن؟ و ئوۋ دکب هن رب ی۶ لوابوراو هرهشرزآ نسهیلوا

 ۱ سا یدا لوععم مسروک یلایعولها توراو هه ها كحرب ىدا أ

 یدغا تعما بوياق یرار و ور بص هدکد روک یاها بوراو ا

  هدورعرلتهاک نوک ی ستر باردا سابعنا) یدلوا هلعاح ههارا للھاو
 1 سا یدش ود ه:چراءا هھکو ب یس ههط) كلالغوا ریگیدد کس رل دعا

 || كيهارانوج )رەد الق یرلنالغوا قو اغوطهدلی وا هکیدلبا ادورش |
 0 یدلوا ره ا هفداتازا یرانا لج عضوو یدشلقاب نامر یع-> اغوط

 هیلوا حاط هسک هنلاوحا هک ندو رود لوا یدتک هار ص هشکر ۱

 1 4 هه رخر یاو یدرغوط ییاربا هد ما كفامرا شاسک یوصر و

 ۱ يك هراذملوا توق,دنا یگشاربا یداراو هرات ههرب هدر نیم نوراص

 ورک هرکصت دوو هکر یداک ساه اس بولودو یدپا مکح یتزغا

 صا ی رلععراب ردا ص هکیدروک هل ردهدلاح هن یلپ-غوا هکیداک 0

 || بوک لیاربجاکا رل.طعبو راقالاب ندنربو دوس ندنرب كن راتمرابو



 ززآ هکر اشهروتک هدشاور ) رابدید یدررب و لسعودوس ندنداشف

 هک لاح یدبا راو تالج كئس هکب دتا لاوس ندنسانا كمه ارا

 یدل وا بوم اشیاما ید-غوط نالسغوارب هکیدرو باوج یدلوا
 | تیفیک مام هدلوفرو یدالتص ندرزآ ینااح تیفیک كوهاربا نە

 | هلا یرحا كني اب! قح هکر ر داو ) یدر و ربخ اکا ندسا او>ا

 | ییییر تالاغطار اس ییآرب كيهاراو ییآرب كلافطا راس ینوکرب كيهاربا
 یدتا هناا ید شرا ه ربع نس هدنامززا مهاربا نوح یدریگ کک :

 یدراعبج هرشط ندهراغم یا یسانا سد راد.> ی ندهراةمو تب

 بوق ه رشط مه ارا یدیا قف و ہک تق و ینید راعیچو
 هتل رانا هکدلم یدراو هرکفنو یدتا رظن هلا.حو نیمزونامسآ

 بود ار یب یاح كرلنو ىدا هودک ودنکو رد راو یلاصر

 هاکان نکا هدهشددنا وب ےھار ارد ہیک نوط یازرا ماعط بويل ساو

 یرشم د وخا و هرهز زد لوا هک ژردبا ی دغ وط زدلیر

 ۱ هب ورغ ردلب لواو یدید ( یر اذه ) هدک دروک یا مهار, یدیا

 یدغوط یآ هرکصندنا یدید ( نیلف الا بحاال ) بوذود كس را

 ی ددا بورغ خدلوا سا یدد ( یر اذه ) بور وکو مهار

 لوب یرغ و-ط اکب مر کد وا رکا بودا یرین جد ندنآ مر ارا 1

 شوک اکیلا مدرولوا ندنسه رمز رانوغزآ دنمان یدریم رتسوک |ا

 نوج یدید (ریکا اذه یب ر اذه ) بوروک یا مهار یدغوط

 نوکسشت ۲ "یر یتا موقاب) یدتا مهارا ید-عا بورغ ید لوا

 انا امو اسغنح ضر الاو تاویسلا رطد یدال یهجو تهحو یا

 ل سقم هدنساتعم كبر اذه نعد كنهع ا تیاول نك رخال نه

 قیفوت هو ارا اعل قح بودا لج هن رهاط رایضعد رلردتا فالتخا

 ےھ اربا لد ہہ ردلی اکا تن اد حو یدنک بودا تب ادهو
 ےھارا ار دادید یدتانط یر یک اوک یکیدروک لوا مالساا هيلع

 یادعاسد یدا یلاوجایادتا كلا لاحلواو یدیا د حوت بااط |

 رابدب د هل وا هداالدتسا ماعم اصوصخ مری و رر زوس هلوعملوا هدلاح ۱

 نوا ریمغیرب ندرا ریمغی راب دتا بودنا راکنا یلوقوب رایضهبو )

 هک هک رو هیلرو هیلعب یسیرکت هدسنقور ندناقوا ۳1 ردلکد زناح



 | هر اهط بوایق موصعم یاو بولوا یابهکنو یظفاح یاصتقح
EG:1 لبق نه دسر مهاربا انآ دلو ( ةد كلا بوج مکح  

 1 كم اید یس رک ا کندی هلوعمل وا هلوا شعد ( ثلاع هیاک و

 | لاژس هرس سدق ندید ادغب دینج ) روئلوا روصت هجن یس هرم
 زا نامزهن یتدشر هیهاریا یا هتقح ند ( هدشرپهانایم ) هکر لیدتبا

 ِ یدر و نک فو لار ( یمالنیح ( هکردرب و باوج لاج یدر و

 | لب وأن هلهجو حاق رب نرم ءالع ییهروک ذم تیاءاس هلام دعو سب

 یعا هلال ووو هکیدلید مهار ترصح هک ردلوا لوا هحو) رل, دلبا

 ِ هرم بس وک هرابدنک نیرلا-طخ بودا حار دا یعود هلکع د یراذه

 یروما مسبجو یدر رابط بودیا ےظءت هبکاوک موق لوا ارز
 لیاق هکندرتسوک هرلثا هلګ ردت ےدارا سب یدزارواب دشتسه هک اوک

 هکر دلوا هجویعبا) زالوا قبال هغل دوبءهرل هتد نالوا رییختو بورغ
 ندتسقا عفاو ه روا یسده رط یراکنا ماهةتسا یلوود كليه ارا

 مبود یدل ردکعد یر اذهاردف وذحم ماهفتسا قرح هدهع زی 1

 اذه سل قد رطوب هدر اکناو حوت ی وو لواو ردکعد ردلکد مد

 لوقو ندعدارا هک ردلوا هجو یع>جوا ) ردهقواو خابا ندکعد یر

 بک وکو ب نعل زدشلوا عقاو ندسناوب جاح>ا هن رزوا كءوقلوا

 قاب دوبعم رکا سپ یداوا براغو باغاما عرب هرزوا نکعز زس

 ټک رداوا هجو یگد رد ( یدا نلوا ب اغو براغ ىد وا

 موف لوا نعد ییراذه نولوه یا ردق وذ یلعف نواوش هد هع رک

 ردیا هللا هجریذمرت ےک یلع ن دح رار د ردزع ر مزپ نوجا بک اوک

 ارزی دیا لک دندماقو حوریدا ندنسفن یکدددیر اذه كار

 كسفناما ردراو یرلب رطذلیلدو یرلتیاده لیلدكن رب رهندبلقو حور
 یسقن كِو*اربا سی ردقوب یسیب ادهلیاد ردراو یسا رطق لیلدرگلا

 بوروک یمن كيهاربا یکاوک لوا نعد یدلبا تعج هلرحورو بلف

 ی ورو بلق كيدا بورغو تبویع لوا هدعب تولد راده

 هرلنالوا مادو تباث یک ك نوب رایدتا هللا قیرط تعصاو مالا نسف

 لوٌعسم هراکدرورپ قابو عاد یجدنس نیاجزب هکلب هلوا لوغشمو دیعم

 كوه اربا هدنرک دتا ضرع یییاده لیادو حورو باف سد لوا



 هک رد رغم زونک" هدتاور ( یداوا نکاس بودا لو و ییسقن

 مدروغوط ی ر ز مب یدتنا یسانا راو عر مب یدتا اا ےھاربا ِ

 یدتا ها را رزآ كاا یدتایسانا ردعک كير ك یدشا ےھارا

 كد ورک یدتا مه ارا دور یدسا یساا ردعک ید ر را مابا :

 ۱ كيهاربا هعا لاوس ندا یع!لوا سوءاخ یدشا یسابا ردوک یس)ر

 ۰ كاس نالغوا قحهلوا ثعاب ےک لع لاوزو لاله كدو رک هکنسمرولب

 1 یرازوس هدلب وس دات مهارا یداک هنا مهارارزآ یب ردکلغوا 1

 | ی دروا هجو هن زوب كوهاربارزآ یدلی وس ید هزرآ یسایبماقلاب ||
 || یب دیاب هيه اراو یدرا-ب توپ زرآ هکردلقن ) یدید لوا شوم اخ |
 : یرلنوب لوا جد محهاربا یدبارد ناص رابح هرازاب بورو یرادوب ِ

 | منو ید رروتوک هرازاب و وشراح كلر هوروس بویلغاب هارب یدرولآ |
 لوا ندعکاربا یدردناادن وب د دونآ مک یر هنسا نایلوا رداق هررص و 3

 : قعربا یرلبو مهار سد یدزاسی> یزبسه هسوک حه هنآ یرلتوپ :

Oy 1 ندنو و ید ردد سلم گرا وص توصان هر وص بود روس ا ٤ 

 7 ااا د| ( یدیارد کا جد مهاراو یدردا عنمو رحزییآ 1

 | توب موق مهارا سب ( نیبم ل الض یف كهوقو كارا یتا :هلآ |

 هدو داوا هدد لص كعا توعد هک ااو = بودا عن ندکلتسرب

 س یدلبا عاشتعاو ابا یساناب یدلبا توعد ساناپ هکلتسرپ ادسخ |
 نسرابط دیک نس هک لدا هع*ارا موق لوا سد یدلبا توعد ییعوق ۱

 1 یراک درورب كلا رابدتایموو هنراک در9 رد كاع یدستا مهارپا :

 ly ےک: دب د مے هکلب قو یدتا مه ارا ردسیم د ورم تاکی دید

 || سردشت اراب لوا یتا وکم راسو ید ورفو یب هکر د راک در ورب |[
 دو رک هکر دادن ( یدشرا هدورگ یرخ بولوا رهاط یا كويخارا ۲

 هل ن دندیعر لدو رگ کی ملات یدلبا توعد هن روطح یک" ارا :

 ۱ رابدتلبا هن روضح كلا یع* ارا نوج ید رار د اه د “هدو رغ هتلارلنراو

 1 ادعا هد اکر هکر دلوا هناکس مهاراا یدتا دور یدعا و دکع #۶ 9

 دورگ ن را هدف" هر یربغ ندمراکد رور یدنک ن یدتا مهاربا

 + یدخا #۶



€ 
 (ٽیع هی یذلا یر) یدا مهارب دا ردع aR E a. O رب كنس یدتنا

 ورواد رکصد دنا ردناراوندق وب هک ردلو E مب ید

 سا ٩ مربدا ربد مهو مرز داوا مه هکع هم واخ یدتا دورع ردا قو

 یدر دلو ارد دورگ راددر ونک بورا جی دنا کیا ندنادیژ ید دا ها

 مهار با مدت اريد قدر دو مد رداوا ى رب هد شدا هکن دتناویدلبا دازآ نیرو

 هاربا هکراردبا) دوق یر دی یرید هکلب ل هل ريد نولو انس یدتنا

 دافعا هن ساات وب دور هکیدق رو ندن رالف عت ءوسو رگ تلق لكنموق

 یدتانوجا مارا یدورع د هلیاقد رط كز شورر سد را ودناداعګاو

 هقرمش» ندب 0 ۵ نیس ها رروذک هب رعع ندر شم یشوک

 قح :a :یدلوا رشد ورم یدفد ن اه رداو ر راک در

 9 صعل ندب سقم ءالع ) رقک یذلا تهق )رروج یلامت

 1 هک رک ۰ 7 مهارزا تودبا هضراعم هوار | هک 3 نکمنوجادورف

 0 ینولاما یدیلد ۽ 1 هروک نوس روتک ۵3 رشم ندي رع ه٥ یشلوک ات هل وس

 هیهارا هل-ه>ووب كد ورم یدناو محو رجاع بوب 94 اق هکعد

 ۰ لود یک كر رم عم هدنگب دعا یص ارمعا ود ن منا < یصارمعا

 4 -سرلد دوس هېه ارا یزوسود هکددروق دورگ هک ردلوا یس ر ر ردراو

 ندب ر ۰۶ ی دلو ڪ بودا یالدد ندع> ترموح ےھارا هک اح

 | قلرا نعضفو یاوسر زب جد دور هجر دق "وب هرونک هقرشم

 نده راعم لوا یدورم لاء قح هک ردلواید یسٍ ٩ ر و روش روک

 ۳ زەر ەاەو نل ادم کی۳ ارا یدم روت هنن رطاخ بودبا قرص

 بهاذاکا ید تعاجرب و) رد# ڪک لوقوب ونوهلجا كنا راهظا

 سس ڪک هع | را هض رام وب .دنزار ادو رګو مه ارا هک رلد داوا

 ردٌشلوا عقاو هدنفو یخییدلنآ هشذآ بوتاوا سحوذخا بود |مانصا

 عقاو هر هرکص ندق دوج ندشنآ مهار | هضراعموب یدتا رل صو و )

 نیت نو ناح ید رلد و هکر داد مهار هکر دهن ) یدلوا

 ها ادخ لرل و لواو هزبسوک هنموق یراق داوا ررط ىف و مع یو

 هتص رد تو سا هاا مازلا ف نهود هلناهر و تج هٿ . راو دالوا 2

 یر دانم كل رلناو یدلک وک یر دیع كم ود لواات یدیا رظ

 یدرراهی>هرمشط ندرهش قاخ یلکود هدنشوک یرا دنع هکن ید ن دره قاخ یلکودهدننوک یز دیم کیا
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 وک معهاربا ىق: هلر هلمرب نوڪک#لا مارب ید a رل دتا هچخارا

 هک یددد رک کود اه رو عوح هرشط هاک سو عدت ن توددا رظل

 تاالد هیانعموب ( عفسینا لاقف موج ا ین نرظن رظنف ) هعرک تیآوب
 | هەق اوم ككا وک دام ند رظذ هم و رلد دتبا را :ظعد ر ددا

 دایع هکرای داوا بهاذاکا ید ع جر و ردرظن هنت الاصتا هلی ر ر و
 اصوص> ردق ود عه ندرظذ هرلناو رد رظن هم ون باکا دم و ع

 | ان ن كوهاراو هل وا قار ههو ی ود لوا یدصق وا

 یدنک هلکعیا رظذ هموجا وک هکیدیا كمزتسوک ینا یدا م ندنکی دید |

 هلبا هاهب وبات هلوا یا لال دتسا هدف داوا قرمذم هکل هتسخ

 یطارما بلا كرانار زر هم روئوک بول آ هلی هعاک دیع ییوب رلنا |

 یسنربا ید رردا ف وخ ك ندشا رس كنوع اطو یدیا نوع اط |

 ن دیکال هات ) یدتا مهاربا رار دک ههاک دع موق نوج نه 1

 زس هکم ردانیع هرادخ نسب ( ن ردم اوا وت نا دب يکمانصا |ا

 شیار هرگب رات وب رس ن هرکصذدک دنک ههاک دع بور و هقرا |
dNندرلن دیک هرکصانههاک درع ندهوق لواو رولوا كعءد)یقرکمرب  

 ءرشط موق هل-ج نوج راب د-نشیا یزوس وب ندوخارا یک ح اقرب |
  بوریک هب هلا وب بولا هطااب ر هلا یهاربا یدااق ییاخرهش بودیک |
 ۱ یهطااب بوب وعلا ینو لوپ ندنرلاو یدل هراب یرلت وب هلج ماڪ ۱

 | اعا قح هکر دیا عوج راکا هک هلوا موقان یدلبا دن هن ول كا ۳

 | هیامهلعل مهااریک الا اذاذج مهلععف ) ررویب بودیا رابخا ندلاح لوا |
 ۱ حطو ذح رداوءفم ىنءع لاف اعاطد اعاطق ماءجیا ( نویحر ِ

 0 یقالتخا رارسسعم هدنعب داو | گام هعک كن رعح هبلا هدتآون رد دانم ِ

 || یدوفیلا یتود وب ینعل راادید رد دات ه-ع*ارا رلیضءب ردرل شا |

 یرلنا ځد هاربا ترضحو راهدیا جوجر ه-چ*اربا موقلوا هک هلوات ۱
 ۲ ارز هیلبا تعاقا ناهرب و تج هغ رارزوا بودیا شئزرسو مدرعت ۱
 | هیدسوک یربغ ندب دنک هد هیضق لوا هکیدبا لوا یلاغ نط كی*ارا |[
 | هوب هدنحا كنوق لوا هکن وصکنا ردکر کک ر ه-سقبا تعجبا ی |
 "| ند زرمهفعو )یدیغوب هسوکیرمغ ندعهاربا ردبا نعط هتسرب توپ و |ا

 | هکهلوا نسعي رد ام هنوپ لوب روک ذم ربعط هک رایدید جد تء اجرب ||

 چ رانا و
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 ندیا سسک یراتوپ وب هکر هروص ندنا بودیا ع وجر هتوپ كوس راتا

 | هورک ربو ) ر هلوا تهطفو یاوسر هیلکباوج ندنربهکنوچردوگ

 | ندرلب دنک كرلتوب لوا هک هلوا ید ردد اع ههالاربعض هک رلب دشایخد
 | هیادخ دیح وت موف لوا ك روک ن رلق د الوارد اق هنعفد "یشرب

 || لاو الا قالتخا ىلع سد راهدیا كرت یکسلتسر تود بودا عوحر

 هرزوا ی رل هع دق تداع راب دنو دو مک نده اک دیع موق لوا نوچ

 لو و راد دلوب رونا شاوا هتسکش یرتوپ بولک هب هت وپ یرغوط
 0 ےک رھ هر راتوپ مزب یشاوپ هک رلبد ورلد روک ربث هد زوموا كتود

 ه ردشعا ےھارا یشیا ود راد دعا هلن وردندنس هلج رللاط هسد دعا

 | ردشاوا رداص ندنا كعا نعط هزع رات وب مزب مدسقم ندنوب ارز

 | ید رلذ دیشدا یدا رلشعسا ندههارا نکج هدا یشا لوا امدقمو

 ع ارا سپ كابس نده ارا یزوسوپ رک راندنا تداهش

 مر, ھار اب راب دا یرابح اصع دو رفو راب دئلبا هد ورغ بو وط
 ) مدرک هلق لب ) یدتا مهاربا كل دعا یوم یشباوب هزرع را دوبعم

 یهجوارهتسا ندو*اربا مالک وب یدلبا یراک و هرانا یتیاوب یه
 مه ارا و ید ا لکد ن د-# وب تعیتحو دج ی دلوا عسفاو هر زوا

 هسراردنا ملکن نکی رلتوپ رکا كروص ندرل:ود دنا یشیاود ی دت اهرلنآ

 هوه اراز سشع اراز س ملاظرکم رلیدتبا هنن ر ر بوراوهرک ةت موق لوا سپ

 نایلوارداقهسو عفن بویلوا قط دوخاب و نوجا نکک دا یاّوس وشا
 لک د ملا ظ ندناهرلتوډ یشااود هسحوډ نوعا نککی دتا تد ادعهرلنود

 یرلدحاصم كدورع هرکصادنرابدفارپ تی ییب رلشاب هدمب رابد د شعا

 طن لها كراتوب دوخ نس نیسسردهلب وب نوح میهاربا ان راب دنیا

 || هللا نود نم نودبعتفا ) یدتباهرانا میهاربا سپ نسروایب ییراقدالوا

 ( نولتهنالفا هلل نودنم نودهنالو کل ف کرضدالو اش مکعفشالام
 | تا ترمصن هرکی راد وبعم بوفا هشذآ یی* ارا رلب دنیا هرکصن دنا

 اتش رودم رات ید روب و ی دلدا سبح یو اربا دور سد ز ؟ 67

 || راد ر دالک لا ںودا شا او رللدردلوطنوطوا هنگ نود ثادحا

 ` شوق ندتتسوا كد الوا هکیدراو هب دمت سرب یس هلعش كشت آ
 لوا هکلب وش ید ص هک ھر ےک ندنف ارطاو ید زلوا رد اق هغج وا

 < ل ۶ شم
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 ت ت سست تست سنت تیر

 یژربب دت هکیدلاق زآ رایدالوا رداق هفت آ یعهاربا بواوا نيش هشنآ |
 راد د زود ین هکیدتا ملعا هءوق لوا تواک سالبا ی هلوا عام ۳

 هک رلیدوق هعینج* بویلغاب تب رلقاناو یو رللا بو دنا ناب رع یی" اراو

 هکتنالمو اید الغا هچ*اراراکوک و رار, هدمد لواهکر دلقن ) راهت آهشنآ
 یدباراو دح ومر نامش هد دنیهز یور یهلارلیدتا بوش ود هب داعارع

 رو:سد هز یراب هوا تیکح 4 هدنود ایک رازرڪسا یوا هی و جد یا

 كراو هی ارا مراکدماب هکیدلک تاطخ ۲۱ هكنا شر رود هاو ا هک او :

 لوق هلع 2 ےس ر. ا لک ود ګ رکا د اهسیارمسامدراب ندرازمس ر کا ٍ

 مدار ۱ اب یدتا بواک ۾ تاج ا لک وه هروب ۳8 المر

 او f اوشا ۴ هدا هل اوح توا ود 9 و 3 ا

 هن رزوا كشدا وب كسدا E یدشا بولک یدنا لک وه

 یدّمسا ماربا هل _ءعاط ه زود رب یسلکو دان هدنا لا لف زادعهرب

 مدیا ت صن بواک یسارب ره ند نکس اف یائصا تالذکن هرجا ۱

 هدشاور ) لیولا جلو هللا یبس> ( نزا ید-تا عهاربا رایدبد :

 هکر اد ردنوک یلثاربج یدشالقاب هشنآ عهاربا نوح ەک ردرلڈ هر وک :

 ید ا ںواک ل ارج هّیابا ناسا هدراتعا كم نیدقن ی كوه اربا
 یدد ردیهرا و كتجاح ج * ھار ا نمد ) مهار 1 ةحاح ز هم الله )

 ندجاتحا لو ار ۱ 2 0 محاح ى“ ) st لااا ( ی ۱

 یدبشا مهاربا نس ضرع یکستح 8 8 هلت وک ازم داوا

 هلا وساکب یدایب یا من كنا دوس ) 0 اع لوس 5و ییسح (

 هليل ا ارج نوح ردنا عاب روصخم وبا یددد ردءا ت 7 ۱

 ماهی اه 5 ۱ یه ن ی دشا لیلخ ی دید 1 هجا ن كلله ( 1

 یدک قو ماست هکیدعش مدا رد« زوک نتف و ملسا نوکچ راظعاو
 هکر رد او) یرمغ ندکعیا جلد دس رم یناحر دوو ید مجاحرب یرغ :

 نوصن یکنجباح هی هسیک یب دلوا كج اح هکی دید اکا لبا ربج نوچ ||
 ا تویم ان هیلبد قو ا یود تشو دنوح ىدا لییلح ناز 7

 قسود تود نوح هکیدلک ناطخ نعاس نانه ردلکد اور قارا

 چ هاید # ۰
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 || لات فجاح نم فالله لارج هل لاقل لیقو) ردلکد اور ققاهیلبد
  یولب رانلا نم الو یوکش دورمن نالو یوعدنسفللا نم نسل مهار
 نوح هکید زود تاطخ هشنآ لاحت قح مرجال ( یولایوس باطاالو

 ۱ ندکنعیط یدنک شنا یایخد نم یدعیح ندتعنط یدنک یخ

 ہک رز دیا ( مهارا لع امالسوادرپ ینوک راناب الف ) رروپ هک قیچ
 زا ىد هنتر یرهغ ندراغاب نالوا هدنغاناو هدنلا كيه ار :! شتآ لوا
 || ہدنلاطخ هشت آ یلاست قحرکا ردناامهنع هللا یصز سابع نا یدقا
 || یدساوا فسلت هدنجما شنآ ندف و وص مه ارا یدیغد امالتسو

 زا فیطار هدنگا شنا ی اعتو هلاک قحو رایدوق هتسهآ ہر نوتوط
 | نا زو لک عاونا هدنفارطا كتمیهارا یدلنا دالا راک راوکشوخ

 بو روک تالءوک رب ندن راز رح تنج لیباربجو یدلجاراسک رو
 :هلسسیاطخلوا هشن | كابلاست قح هکردلع ) یدزدنک همرهارا
 :یدلاو تزاّرح هدششن اند نوک" ید هدل وقر و لد هماشخا نوکلوا

 هد روص ولر | یکم نالوا لک وء 4 هراس اعا ق هک زدا وعنم )

 تو روط هدننان كنمیهاوا هدنکا شک 1۳ یدزادنوک دنا كمیهار 1

 هتنسارزو لوله رکصا دیو ۲ یدب دور هکر ردىا) ها | ثسناوماکا

 مچ دیا ەسخ وب یاب ردشءراو هد لا كي*ارا هکک ر وک یدا

 8 فلت هات وازلعاط مطظع ه دنا كن اوب رک! زد دتا یارزو یادند

 هک.دروک هد هعدا و هرس یاو یدتادورغ هیات هله جون مدارا یدتا

 سوح هدنعارا ناتح رو لک مهار ۱ هک راب دروک زادة دو تصوف

 او شفا رو-هط شح فیطار .هدنکواو شد زولوا لم ال توس

 رک هرلزال وا هس هل ودورع شمهرون وا کا ید صح شر دن روض

 | نیحابر وب وردل اخهنوب میهارباب ید هلیازاوآ دنالبدور# سپ رایدلوا
 ۲ نوا ۳ اعتق هکیدرب و تاوح مهاربا یدک ندارا هنرارع ضو

 : و یتا ارا ردي صو نروط هدکنا وبیدتنادورم یدابا داجا

 1 نمونامهلکناات هکندز دنوک" عراکب یاردلکرم هخ -"رزوا هراس ذکر دم شرب

 3 رعو نردنو كا ۳ ردکوت دن رکن گیم تا یدتا ات وا

 اب تب ۳ را رو
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 ندنچما شنآ و ھار ابیدتیاهنب و مر وبهدی هد هاش» غی دلو هدر هرم ه
 | ندنصا كتاب وقل اة هغاد سمر ەچ یب یدتیاییهارانسدم رول, هفیج
 | نوعا كيا بره هکن رکی كنس یدتادورف یدعرح هرشط ورک

 || یدتا مهار ا مرتسا كعيا ناب رة هود ك قرفهدتنا ورر و هودكس ترد

 | ندک یش هدکنورد كنس هکمادام رغالوبق ییابرق لوا ندنس مرکز م

 | نکا مک درداق هکقبا كرت یقنطلس عیهارب بیدنیا د ورغلو ا شم اق قاب هنسنرپ

 یدسلیا ناب رد یرا هود یرا دةم یکیدید لوا بود مردنا یاب رف

 یامدوارزو نکلهلوانالس» هک دای د دورف هک رام روتک مدصصق)

 ۱ ندشنآ میهاربا نوحهک دلروعنم) را-.دامو هغوا ناسم بولاوا علام

 ناعا ی داو ید ا ناراه تا هوا نرو ناعاکا ادتبا ی دیفح

 كيهاربا یدلبا مالسو درب هی*ارا یشن | هک هادخ لوش مد روتک
 كار ا یدتا هراس ق روق ندفعلوا لت هراسیا یدتنا یسانا

ESEهدتفو لوا سا م ه-رود نی هرکص) دک دروتک نامعا  

 طول یس هداز ردارب نوه اربا رلددروتک نامعا دیدار اره قوح

 ندشتآ هلتمالسمهارا یداک هناء هلباز هسک لوا خد ناراه نبا
 دوع هب ودنک ی راس تولک هیدن هزار یدک یرغوط هردصا دق دهرح

 نسحا كرلنوناخ نالوا هدننامز یدنک هراس هک راردنا) یدلبا حاکت
 کند یکیا كنئسح كنهراس یسح كفسوب هک رارداو یدنا ییجاو

 رلخ روم ) یدیا اعضا كنئسح كفسوب یتسح كن هراس عی یدا

Eنارح ناراه رلیدتبا رلیضعب رایدتا یف النخا هدناراه یسااب  

 بودا ترڪ ن د-انطو ین هراس مهاراو ىدا یکم كشالو

 هراس رلیدتبا رایضءب و یدسایا ج وز تقو یکیدنک هشناج نارح

 نب ند یشادنرق هدد رش كراناو ید یزف یش ادنرف كو*ارا

 كيهاراو یدیا ی زق یسیعرلیدعا رایضءبو یدیازناج كتا جوزت
 هد تاور ) عا هللاو یدا ناراه یرلعسا جد كسعو كنش ادلرق

 ید ند زو رخارب یک ارا هک رایداید یو دور هک رد زلشهروتک

 ید لغوا یشادنرف كم ھارا هکن اراه ن طوا رل هیلبا افج و بیذعت

 س ی در و مخ همه ارا ترضح ن رلق داوا هد رکف شل را

 هناور هان اح مصم تودیا راتخا تبرغو ت ر هراسو مه ارا

 هک رایدلوا 9



 داش داب رابج رب هد رهش لوارل دش را a رهش روە نوح رلب دل وا

 یدشرا عال ود كل راسح لوا یسهزاوآ یسح نی یدا راو

 وشک 4 نوت اخو هک.د ردتیا لاوس ب وردنو زن هسه ر هعاارب 1

 هه يک نالک ن دلاظرابجوب یدنا هب هرا سور دعس ادن رق رق ی دتا مهاربا

 نم ّوم یربغ ندنس هلک هد رهشوب ار ز مدد ردعتادن رق نق منیهراس

 هس ردا لاوس ندنس رابح لوا رکا زویشادنرف ند هلکنس س ردوو

 هلرا.ح لوا یدید ههراعی>ح فالح یب بود نشا دن رو د نس

 | بوردنوک مدآ هک زا:دلبا فصو ردقاوا نلاجو نسح كلەراسەدنتاق
 | یدلوا لوغشم هزاغمهار |هدک دتک هراس یدنروک هنب روطح ی :راس

 | ندنغاارا یسلح كرابج لوا هلیهاربا یل امت ق> هک رار دنا تیاور)

 || هک هلبق هده اشم بوروک نیئیلا نیع مهارباات ی دلیا عفر یب اج

 نوح هراس ردنا ظ4> ههن ندنرش كا اظ لوانهرح كلا یلاعت قح

 هدازوالا هراس هکیدلب د لاظ لوا ید روطوا بوراو هاو كرابج لوا

 لنءراس لاحو هک, دلس یدلاق لا تهنکر حالصا بوب وروقیلا مدنا

 ردفوب مشيا یرمغ هلکنسو هل واوا لات لیقاعد هکب دتیارد را یساعد

 هک دلیدرفاک لوا هنن یداواو ىلا كرفاک لؤا بودا امد هزاسس

 لرفاک لوا هرزوا بواس اوب توست یا هنب مدن امه هدازوا لا هبهراس
 د یھ > وا رذاک لوا یدلنااعد هر ک ج وا هراسو یدورود لا هر کج وا

 نج رب هکاب لک د نادا رگکید روتک اکی لس ید ا هن رلبج اح

 ا رونک هبارا لوا هن هوا کید روک فک دو نیس ق روتک هک او مب

 هراس یدردنوک هنن اکمورک نویلشفب هب راجر مانرجاه هب هرا تولد

 هکیدتا تراشا هللایلا یدنا هدزام ےھا | زونهبولک هاو

 ندءهرزوآ ےب ین رمضم ك 5 لوا یلاعت ق یدتا هراس رخ هر

 لاج یا ص د رحاه یدیشهالوا یدالوا كن هرا سو یدلبا عدد

 یلامت قح هک الوا نویلشغب هيه ارا یرج اه هر اس یدبا ن وت اخ

 تواوا نیش هرجاسه مهارا س ۱ سب یدیدهرب و نالغوا ریاکس ندنوب

 کرا ا هلانع تب ۳ ند انعموب هراس یدتا 2 لیمیسا

 ی | یدع هدنا لیک  هکمروک هداام وا یرلناو یدنعص ندرح اه

 هساارد هراس هدنصوصخ حاهو لء" هکیدلک جو ندقح فرط

 مجسم
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 بآو یهاش,كن هک تب بی رف نع هصق لواهکتن دیلبا لع هلکنا |

 مه اربا یلاسعت هللا اش ناردکر ک هساک هدشن اسب یروهظ كم مز |
 هسر و لغوا ریاکسیاسهنقح یدشا نوا بیطت ب رطاخ كنهراس |

 راد د نجرلا لیلخ ءعاربا ) ردقجالوا ندنلسن كناانارنک | هکر دکر ک |
 ( الیلخ هاربا هداذخاو) یدروب هدشناش كنا ی اسنقح هکنوهکنا |

 | هد ان:یرع لیلحو زرد هد ن ال وا هدنگا یاو دعا تلخ |

 | كنا هک زرید هبیثک لوش بیبح ) رربد هب یشکحنالوا بلاغ یتبحم |
 | هک ابارخیطوا موقرابد هکمالم نوچ هک ردلقن ) هلوا بلانت وی ||
 | هنس هناخ كيهار | هد الروض رلناوح لاج بحاص هدنرافدلوا روه ام |

 اا رانا ی دلبا ناب رب یغ ازوب زوم “ر نوعا تفایض رانا مارا رایدلک اإ

 || شوخ یدتیایهارا زز ندلوب هک دهرب و یتماسهب كعاءط زب راردتا |
 یدتا جه ارا ردهن یساتمب رات دتا هدر الم ك ندا كر و نس اھ 1

 رای دا هکیالم ر دکعد ہرا دلا IE هللا مب هدلوا یسامب كتو

 ست شعاراوارسو قیالهتکی دعا ذاا لرلخ كایلاعتق> طاص دبءوب |[
 ۱ یک ۵۱ رایاعد ی ردنا اطعنا) رلب هدر د ,نج) الولخ هع*ار ۷! وریندنوکلوا

 ۱ را هنسلر تا یرضندهللا دن م دارم كارا یهدنا د ما لیلخ :

 ۱[ تام تالحم دق( رەش )ردرلدنعد هدانعموب ورد ول تلخ هدتعیهحو یدعا ۰

 یواک الات قح هکر ازدبا و # الاخ الی الآ یمسالاذیو# نح ورلا |

 هکىلق ك: رکا هکلوا لفاع رکايلخ كنس نب و نسایلخ مب نس هکر دتا |

 ۱ حطة یتسهقالع ق اتسود ندټس هسردما لوح د قګو ر ۶۵ كشت رغ ند

 ماعطاا هماعطال الاخ عهاریا ذا دق لات هللانا را خانو )نب ردنا

 هکرلشم رونک هدتناوز ( مات سانلاو لیللان هتولصو مالالا هثفاو

 | فیضلاو اكاو ىدا نجرلالیلخندیاداجما ادتبا یتعسر تفایط هفاخ ]8

 یی رانا. كلا هدلح حاقرب هددیح نآ رق یلاعت قح ررید نانیضااولاو |

 FR هو مه ارا فرط ن نع رم دو ) ید روم هک روش کد

 1 ردا ارج دا رم ند فيض هدنآ و (نیم رکلا مهارب | فیط تب دح ۱

 "| هدننروص ناسا نوا لاصیتساو لاله نمود طول هلکلم یکانوا |

 ۱ ید مهارا رابدر ومال نواک هنعهناخ كع ار او رد نا هیهژ |

 اردک رزرطصم هب یدک :هناخاد كل مه بولا مالسدر ٍ
 سس سم سم

 € رانا و
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 بودا نابرپ وعازو زوع*هرو یدرمسک هتس ا ن نسسک مر داب هراثا

 | هکنالم نوج یداارو رم یرکذ شناس هکتن یدروټک هنتاق كراتا
 مرول هدبا فوخ ند راس ن یدشا مهارپا راددع نادم اط لوا

 ۱ اکسر هفروف ندرز نع ( ماع مالغب ؛لرشیانا لجوتال ) رلیدتنازلنا

 | رایدیدزرالف تراشب هنغج اغوط تق .هسا تالغوا دلك هنسهدز« لغوا

 ۲ یب ربخ راش لغوا نوخ ید رروط رتضاخ هدلح لوا ید هراس
 | هنشا نکس ناسفط هک تزوعرمس رب یدتنا بودیا بل داش تو

 ۴ رروغوط هلما تشک هت هلوا شعرغوطوک ره هدن رع تدمولوا شهرک

 هک رداقن ) هلوا ی کرمی هدنشازوب ناصغنو هدابز د یرا اص وصخ

 ۰ یدتااکا لار یدراو هرکف ندنراشد وب تواوا هم هراس نوح

 | كنهاخ لوا هکید روک یدقاب هتففس كت هناخ نوچ هراس قاب وراق وب
 | راهو مو رار هزات ن ونال شو هل راځ اغا امرخ وروق نالوا یسوتروا
 | هللاةجر هللا مهان نیلا ) یدشا هی,راس لیاربج سد شاوا لصاح
 ٠ هدنناو كب هکنالم تفو لوا میهاربا ہک ردبا ( تبلا لها مکیلع ہت اکربو

 | هرزوا عالا وا هدز ید لوا هک دروک ییهراس یدرشهروط هتمدخ

 لحالتف ) یشا هراس نسنمرزولوا نوک نس یدتا هنهراهرروط

 || ( یاری فا.طالا برو كنورب فایضالاو ییاعت هللالجال اناو فایضالا

 جدن نسرروط بودا مایق هتمدخ نوعا كراقنوفنس م ھارا ا

 | رروک ی لاش یخ رروک یا رلقنوق مدشنا مایق نوجا یلاعف ق>

 | ند ہیک چھو ید ردیا ماسعطا ییافهضو ءارقف مهارپا ہک راردیا )
 | یدنک وت ییادغب كههارا هدتقور ندن اقوا یدزع م- درد ییلعنوق

 ۱ رادقموش ضرف گندردوآ م سود ر یری الغر تا یا
 ۰ هرصم هار هود مالغنوج هدیاافتسا هدک دشر الو ص بور و یادغد

 || تسود لوا یدلیابلط یادغب رادعاوا ضرق ندتسود لوا بوراو

 ۱ ود لوا جاع ید كد هسانامز لوصح هک كاش ب ودنا راذتعا

 | و "ارا نوچ یدسلک بوکچ شوب یرهود مالغ كرو یاب
 زدق و ەك: دوق ںولوا نطراع سوءانو كن همالغ یدشالقاب هم ره

 ۱ وشراق هتسلاع قلخ هرکصا دک دکح تجز ردة وب نودیک وریندند»

 1 بور داو ط موڈ هرالاوج و رهن سا هروتک ب < سو یراهود



 < هد
E Sa 

 : ىى راک و كرل ەود مالسع یدروتک یلکو هم ها كيهارا یراهود

 ید ر در یاوحا تی تک دارا ت وراو یسار هرکصذ دک دردنا

 توام یر هبراح كارا یدوبا تورک ا بول وا لولم مهار

 کا بورا > نوا بوجا ی رر عا كل رالاو> لوا هرژوا یزد وه عم

 ندهرنواو هکیدتا لاوس ےھارا رایدتلیا دس او كل -یهاراو رل در وشد

 هن لاح مهارا تسضح یدلک ندب مهم لبلخ رلیدتا راه راج یدلک

 لملخ هکلب یدک ند رہ ےم ل-لخ وب یدتا بول یعلدأوا ن دزو

 یک یبرط ادتاو رک ىج ادعا هکر ردا ) ید دیداک ندوامم

 ندا قلح ناف شاب اد او ندا فت ین زالو قلا قنا وف ادتاو

 لیققآ هدنا ص ادتاو ندیا داحشا قلا شارٹ غب رالذ قاق ادتاو

 یدروک لق نا هدنلاقص زوج مهاربا هکر دلقن ) یدا میهارا نروک

 مهار ردراقو دکید روب باسطخ یلاعت قحر دلو اادخ ىدا
 ص یدلا هر دیبا ( یدتا هدناورر و ( ارافو دز تر ) یدتسا

 اا نوچ کرد مروتک هد-اک مات فرا هم هستق نیا ( راقولا هاعسو راقلا
 | هحوقو یسک هحوقو رابدتا رباسنک یداوا دلوتع ندهراس قعسا

 رداکدندهراسو با نالغوا و ا بچت ۹ , دلک دأو ندنروع

 مهار ۱ ید رلبدتالوبق هغلل ءوا بولو ندر 1 یتالعغواو هکلد

 | ندزو یرع تار :! ارب ر یدرا ناسا دل دعو و :

 a6 د كن ارب هاشم هل وس 0 یاعسا نلاعل قیح س د یدب ڈا زواج ۱

 یلوغوا هللا ابب هس کے ھ ےن تارا ۱۳ توو ىکا |

 كو۳ ارا یلاعتو هنا“ قح سپ یدرازههدیآ ریو قرف ندنرب رپ
 ۸عا هللاو یدرارولبب ندنقا كلاقص ی ارب | قاخ ن دراغا ییلافص

 نتخامهاربا نا دعا تدطاقو ) یدیا مار نالواتئس ادتاو)

 ردیسا كعضومر هدشالو ماش مودق ( هس نينا نٍ اوهو مودفلاب

 سد ژردنا لامعتسا ر رکلود کردا یرلک دد رسک هداف را ءو و

 یداوا تنس هدرب یراکدد مو دق نکیا هدنشاب ناکس مهار یسانعم

 كعد ی دلوا تنس توسآ هللا ت رب کد رکا ۳1 ودنک دوخا

 ااو ردشعلا حجج ر ین یان یانعم هدنح رشیرا رح نا )رواوا

 هک درو طسهدنناک مان ساارع خش لمر یدبامهار ۱ نیک نوطو حوا

 رعا كنیهز لا هداف مبنس کد ردنوک یو ہیرا یاس قح

 دز كسرک او #۷
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 سا هيم روک نیمژ ک رر تروع هدککیدتا و ز س هکءرلبد نیسمرکاو

 اد او ندا هام رلجلق ادتاو یدک هتغاا بودیا داحا یتوط مهارا

 | یدیامهارا ندا ترجاهم هللا لیس ادتباو ندا تعسق یون لام

  هللاییصیللا نع ) ردقج هلوا هاربا نلیر دیک سابل ادت | هدنمايق زور
 || ھاء كنا یلاعتح ( میهاربا فعلا موب یسکینم لوا لسو هیلع یلاعت

 اکاو ( للصم مهاربا ماقم نم اوذحاو ) لاق ثیح ردشا قاخ “هلق

 | ( اماما س اال كالعاح نا ) لاق ثیح ردشءد قاخ ماما یلاعتقح

 بودا سش هللا ثعداتماک ا سو هلع هللا ی ص هرس ادرس یاد قحو

 هک ردراشع د را .ڪ ەد ندا1عو (۱قنح مهارا ۳۳ عانا ) ردشمروب

 ٠ تکو نافرع ەد ر دعماح یلصخ حواو مرلتسااو هالصا | هیلع مهارا

 | ناعا لسدنک نده>بناح هکےیک ره سد اعددھجو تءاخ قوخو

 | هوهاربا هدنلصخ حواوب هسرلید یتسعلوا نخ هرزوا تداعسو تبا هرزوا

 مولا نم نوک ال یر یتدهب )نما ) كارا ترمضح کي دی د تاه

 | ی كنىدنك ىنتحل تیاده نالوا ه ودنک نعد ردیکیدید ( نیلاضلا

 ه نوک راخت ا فاخاالو ( هد و یکیدخا هجحاعو هل دا هرم ود نگیدید ١

 | كالباخ هکر ردا رلیضهب ندایو أت لها ردیکیدد ( ایش یر ءاشیناالا |[

 عزەج 1 لیلحو ردکعد یبلقنم و رعلا عز یدا رم ندءاشسد ناالا

 َه فو> نالوا هدّملق ندایوس یزوسو 6 اھا رد هقاع)ا نوا ندتف رعم

 ردم)اغقح فو I مار یزوعوب هما ردعح ےظعاو بااخ

 قفرعم هناشولع لابلاعت ىح Ik یدنک یراد-م كنه وخ كناو

 || (فوخا هلا نم ناک فرعا هاب ناکنم ) ردراشعد مکسرد هجنرادقم
 لبه تر )بودا و اس ندلامت ىح كنا ركب دداعد دهح اما

 | ( نوئعبب موب زظ الو ) خدو ردیکیدید ( نیسطاصلاب یفطاو امکح
 | ةنرونم ییلعجاو نرخ الاف قدص ناسا یللەجاو ) یدو ردیکیدد

 1 ردیکبدد ( مانع الا د.عد نا یو یدثحاو )جدو ردیکید د( ینا ةنج

 || یدارم ند زوسو ك يارا هکیدتا هرس سدقدنج هشاط)ادیس

 1 ردکعد ) راتو أ ر كلا "لسو A و نا یدو یعنما)

 < ل # < ۸
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 یدیا قع ت هقح ندنءانصا روزرا نالوا هدست یدا مندزوسو نکل

 یدید ( 4 ربلاریخاب ) واک هن روض> ز٤ ریمغب یک, هکردورم) |
 ید هدفت رمش تادجو و ردعهاربا هر رهل ارم یدتا ترمه لوا ۱

 یتولایی فک ینارابر لاقذا میهاربا نم كلاب قحا نح) هکیدروبب
 دن نوا هعاارا هکر ار دنا ( ییاف نیطوا نکلو لب لاق نون لوا داق

 شا یک كع *اراو یدا ظعاومو لاثءا هل ج یدلوا لزات

 عمجلا كشبا مل رو رغلا ىلتملا طلسلا كلا اهيا ) هكت اک وب
 مولظلا ةوع د ن-ء درا كشعب نكاو ضم ىلع اهضءب ایدلا

 ردن دیار ا یدک ی دو و ) ردا ڪڪ زم تاک ولو اهدراال ناف

 نالوا لواع هک ردن د ۳ار ا فدک یدو و ( هاش ىلع البقم هنامزب

 ه دٌتعاسرب ر و5 رک راع اس حاقر اکا هوا هلا یلەع یدک هکمادام یک

 هبطارکقت هدنمنص كن راک درورپ هدنشحاسر و هیلبا تاجان دن راک درورپ

 جامع كم ذب ندا البح ه> و یتعاسر و هنا هسا یسدن ەد تعاسر 9

 كار ا هک راردیا ) هیلبا فرمض هنلیص 4# بارشو ماسهط ینیداوا

 ههحو حوم دلاب لب نم ءاز جام ی ۾! لاق ( هکیدتازا هدنو الخ كرف

 یلاوضرو ی>حو یی رفع مچ اراب و ارج لاعتەللا لاو تو اس نم

 مه ارپااب و و لا هيلا لحارالاو منیلا دن سا نم ءا رج اه یهلا لاو

 هک ردرلْ» روتک هدشاور ( یهلادجا تا لاق یشرع لطیف هلطا نا ۱

 رایدد رد سزویکیا نیسخروء«رک او یدیالس شء<زوب یر ك-ء*ارا |[
 هدننروص راد رپ و دشربا هرخآ یر كل یهاراردبا را الا بوک !

 ریپلواو ی داق وڈ یتا مه ارا رلید ردنوک صعتر اکا ن دیغ لع

 ند ءدال و ارداق هب هظفاحو كاسما ییودنک هدک دعاوص بوس ماعط

 یدراقا ب واکود هاب دادسو هل ادص ب ارو ماعط یکیدب ندن رغا |

 ندنس اس یدتا رد لوا ردااح 4 لاحوت هکندتا لاوس نادت ےھارا

 دعا زویکیا یدت ار دریک ەکشاج اق هکىدروص ےھاربا ند کار نعل

 ناخ لوا یدیشمامرمک هتشاب زورکا هدتفو لوا ید مه ارا مدرک

 یدنک هکیدتا فوخو یدلوا تهارکو ترفثر ندنای> هدف كيدارا |!

 < ید ۱



 | ندزریمخی هک راردباو ) یدلبا تانو هاکان سپ هلوا یک رب لوا د |ا
 | رنکاو رابداوا توفت اعف مالسااو ءولصلامهیلع ناولسو دوادو مهار |[

 بو هلع لاقت هللا للص نک رم مع ررج وک نینحا ندامت دال

 اعلا توم ( هلا تد دح ول ( نمواافحار هاحافلا نوم ) هکر دروس ۱

 قیف و لهجو لوا یرلش كتف ۳ ثدح" بصعغو فسا هدجا

 اتو هوا وو هرارشاو ردتحار هداعو هراطاص هاف تو» هک زونلؤا

 هد هس دم ضرا مالسااو ةالصلا هيلع هاربا هکر رږا )ردصغو تاذع

 ردف ورعه هدهدلب یراکدید نجرلا لیلخ یرارونمقو ردشلوا نوفدم |

 دج مالنااو :الصلا هیلع لیعتسا اماو #۴

 | ینارعایبشک كناو رارید برم | وبااک ا ردلغوالوب تمالسا  هیلع مهار
 || صا دوسزونههدک دتلباهب هکم نیمز ینا ےھاربا ردرجاه یماناو ردبرتلا

 حرش به کک هد کت رادد دیدبا هدناب یا رلرضع»و ( یدا لقط

 نابرفو جد ندو ے ا جدو لیععما یلاعت هل ا را روٌاوا نابو ۱

 رک ا هک رد راد هد تالا بدهد تانک یوو ماماو هدب راست

 ید ربثک عجرو ردایعسا نالوا نار هکر ده رزو كنا اوا

 دار ارال لد هن رامدء EER یس ر رھو ردقاعها هکر ا داوا بهاذ اکا

 هات رس ) هددیک ا لاد كرل + د ردواع#ا نالوا حمد رلددلی|

 | ( تعذا یتا مانلایت یراینا یبا ات ىلا تم حلبا ما> مالسغب

 ته ارا هک رد:ا تلالد 6 ی رھاط كت او ار زر ديس هع رک تیا

 رم نم هلرا 5 الو لغ وا ییبداوار و هل. د ت وروک هدا ور

 1 هلا یتدالو هک هدر ره هددیحم نآرقو ردقا ا رک ردیغوا ینیدلوا

 1 هددوه"هروس هک ردٌهالوا رت ةن هلبایرمع گاعها رد شاو | رده ۱

 هان رشت و ( رد شارو هد اواص "هروسو ) قحا هان رشف )ردا لو ۱

 ۲ تدخ نالوا دراو یرکذ ینف فاطر و (نیلاصلایم ابن قضا
 هکردو ثیدحلوا ر دش! رو ود هللا + یس یجدهدفد رش

 | هلن م:داما ( هلا بذ قحا ن هللا ل ارمسا بوق هرن, هللا ېن فسوب )
 ا ید صد هد نآرق لاه قح هکر دو یرالیلد ران د ردا عپسا

 ا یدید ( نیطاصاا نم اد قه #اب هاترشب و ) هرکصذ دقدروب ناس |
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 اتم سا تب و سس مش رد ست قو سس وسترن ست وب زین ی

 یدد ) نی داانا ایا ( تو هیلع یلاعد هللا یلص رام ترمه> و

 لوا ار ز ردّیعم یی داوا هللا دبع یر و لیع«ایرب كعیذ یکیا لوا
 كهللادبعهکع ردقوپ اذ یرغندنس یکیاوب هدندادجا كنرضح

 یلاعت هما ءاشنارد کرک هساوا روک ذم داب وب ید یتیفیک یعذ

 یالیععسا غوا هر یدنک هکیدروک هدنشود محهارا نوح هک رار دا (

 هحدرا بولا یغاحم و بیا لغوایا یدتا هلیععسا رایدابا رما یی

 مدا عج نوطوا رادعمرب نوعا لایعو لهاات لک هنخالود لری لبج

 هداوب سالبا رلیدلوا هجوتم هقرط لوا بولا یغاګو یا لیعتا س

 لوا بودااوغا یا یدلک هعرح هشرزوا یو كمالساا هيلع مهار

 E سد یایدتا مالا ۵. لع ے ھار اهر دنا تارک و ندنسلا

 سالبا ردکر ک مسرونک هنب رب ہلا نب رها كنیلاعت قحن هک لوا
 2 ین ودنک هلباادخ رها كند ابباکاو یدلک هنناقلیععا نواوا سو ام

 كع ر نعل یر صال هعءاطو امعت یدتا لږهع"ا یدر وربخ قکح هدیا

 رچاهیدلب ارادربخندلاحو بولک هاو رجاه سلبا سد معطء هننامرف

 ردقوبهراج یریغ ندولسلو اطر یجلوا هلبوب یرما كراکدرورپ یدتا
 كغاط لوا ےھار ا سد یدنک ب ونود لیعح و رساخو باخ سلبا سپ
 رظناف كعذا یتا مانملا یف یرایناییباب )یدت | هلم" ا هدک داک هنعو توف

 هللاءاشنآ یندصس موناملعفاتباا )یدش |لیععساهدن اوج (یرتاذام
 هدککیدتا 2.د نب ٫ یدتا اب سابات لیععا : رکصادنا تا ۳

 كل.دایب رب قجالوا رجا ناصقت بجوعندنات هلغاب م < یمااو ی ا

 رمان هک هل ولا یکغاګ و ردحوک ف یسجآ مواوا ار ز هیلوا رداص

 یعزو هک وف هغ شا یموزود نسهروت اب بنس نوجو ملوا صالخ
 رو هط توا تععش كسا رروک وزو هکمراو رو ار ز نس ه.مروک

 كسروا رادد و هلوا علام اک هکمروتک هر ضرا كنا ىح بودا

 ییسنم یرطاخ هاکهروک یمکلعوک |: هکر وتوک هرجاهمانا یکلعوک من
 (هللا را ىلع با تنا نيعلا عن )یدتامالسلا هیلع ها n هلوا

 یزاغو بويل یعاحم هرزوا ییدتسا تصوو یداغا یا نوح

 ید تاورر ) یدک یدکح ی تاع هکر دعلو او یدوق هنرزوا

 ی.ءسا دقو لوا لادن کز رد)یدنود یزوب كاع ٩ زا



 # U) نا فا

 عام یسهراٍ رقاب لوا ی دابا قلخ یس هراب رقابرب هد رزوا تو
 ییلعوا ی دنک ی < ارا اعا قحنوح یدم ردس 11 یغاح : نوا وا

 : تکو ۳2 ,e لد ی اح E اه ون مد

 1 ادد هلیءعساو ادعا یقلدصت a ےھارااب هکیدروب | در یداو

 (عظعخمدهانبدقو ) رروب کت یدردنوک مظع ذر نوعا قلوا

 هدنرارغ ره تثج هكدا نویفرب ندتنحلیعء»ا یادف ردا سابع نا

 یا دفل وا ندک و 1 هر هنر وح هک ردلعت ( ىد مراد وا لی قرد

 ۱ ربکا هللا ) نوجا نوسقیا لیچل ہد ذ یا یهار | ید روتک یعظع

 ا یادقو لارج بودا ر ظذ ھ ارا یدلبا هش هلکء د ( رک هنا

 سا یدید ( ربکا لاو هللاا هلا ۱ هرکس رک رب و رک ییظع
 || عذویدد ( دا هلو رک اللا ) قحلوا فقاو هلاوح اوب ید لیا
 || هدنفح كلیععمآ ییاعتقح ) یدااق راک دان ندرلنا مک تنسوب هدنرلنقو

 ا ( دن الوسر ناکو دعولا قداص ناک هلا ليهم سا ناکلای رکذاو ) ررو

 مالساا هيلع لیععما هکر دنوهکنا يندداروب دعولا قداص هدنناش كلا

 تب ولر هک رداعت ) یدردا فو ۵ 9 هلا هسا هدعو وا

ki 7نواک ی شک لواات یدمشکیا هدعو همس واق لاسر ر_ هدنیعه  

 اأ ندن سسقءهدلب "شا لاصم یدلکب نوک حوا هدعضوم لوا هعشواو
 || لها یاکنکلیدلکب لی رپ هدعضوملوا لیععما هک, دلبا لقت ند اک
 ا تیاور ام هنءیلاعت هللا یطر سابع نا ) ردنوعطم هدنناق ثیدح

 یلاعت هلل یضر ییلس> و نسحاسو هيلع لاو هلل | ییصرع رب غیب هک ردنا

 ۱ لک نه دهاسلا ها ت اهاکد اک ذیعا ) ید ردا دن وڏ هلاکو اه دع

 | عت نکیدج هکیدنا رد هرلناو ( ة٥ ال نیع لک نمو ذم اهو ناضیش

 1 نا ةو ) ی دردا ذی وعد هل ے۴ وب ق ھاو لوسا لالخ مهارا

 | مالصاا هلع ریمعیب نوکرب هکر دنا تماور هنعیلاس هللایص ر عاوکالا
 1 قوا بوکید ناشنرلنا هکند ارغواهتعاج رب ندنس هل بق )سا ین مالااو

 | یتعب رک ابب هک کین یرلنلغوالیععسا یایدتنا هر: ترمض> لوایدزرانا
 | زوب هداوفر و لسی دی زوت وازوبیرع كالرععساو ید | یتا ید لیععما
 او رب زوم ا هو اک دک ندا دا ,ایدىال-زوتوا

 یدک لب زوتلا ك یکیا لد هد داوم نع ریپ مز ندننافو كناو

 یداراو یلغوایکبا كنا < ناندعاما ۷ رلشءدردزآ یجدرابضءب و)
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 نکسدععو ردندند ادج |لرب بت رطح هكدا ¥ دەم یر و دع کوب ۱
 ددد ن فو دعمن ذعاطةردرلنو هکر دروهشعیدردیداوا غوا 1

 4 رز % اماوزد هعاصف وا یبشک لدعمودعم ن رازنو دمه نداناو |

 ندید ادتحا كل ريم هکر ارداو رد دانا ونآ ءدلو رو هعبر یبنک كلا |[

 یراق داوا هرزوا تلدهت كناندسع ودعمو رازن سس ك هسيک حواو |

 مالسا ید ندند ادجا كترمضح لوا هک رمضع ۶۴ اماردلکدمولع |)

 رعد رد« د کک ردل وهنء اه۵:ء هللایر ندع ا نا یدا هر زوا

 | هلا یی-صربمغیب هک ردلوا ید تاور ریو ی دا هر زوا تم مهاربا |

 | هکرردنا ( مسا ناک هنافرضم اوبال ) هک ردشمرویپ سوهبلع لات |
 | رلرضءهد و ید ارضم ندا ادد ییازببس ید عل ییدح ادا |8

 | ید رروس هود کک دا ییالغرپ لرمضم ندا داجا ی ید- رلردتا |
 | کا ریصعت هدن ر ندرلتم دخ نالوا هدشس هدهع ی نوک رب ِ

 ادا هدق داوا ماتم یکحت بودبا برم هلیا تدش یتبرللا كنارضم |

 یداراو یلوص نسح هلافو یدلیا یدسح داینب بولغ اوبد هادیاب
 | ردم وم ىد ساسلا ندندادجا كترمضح لوا + سایلا ۴# اماو

 یس هیبلت كريم ندنیلص یدنک سالا هکر درلشم رونک هدتاور

 ورع دوسخادو صاع ییانكنا ٭ هکردم ل اماو یدردیشدا ییزاوا |

 || بود رکس ن دندرا كاش وطرب هکر لی دید هکر دم نوعکنا کای دا |

 یکید تا كاردا هلا شوط بوروک ینا ساباا یر د سپ یدنوط ||
 | یدلوا روهشم هللا بقللواو یدلبا عضو بقل اکا وید هکر دم ن وا |
 لات كند ادجاوابآ هکرلیدید E ندتهح لوااکا راد 2ا رل عهد و 3

 بوا وا ادعو لات هنس هل -جج كراف مو نرع یراق داوا فصتو |
 || نالوا هد هلکوب ریدسقت رهبو یدیشاوا فصت» هلا هلرج فاصوا لوا |

 هک رداوةنمیدی ایفا كنا شی رق ہک رار دنا < رمضن 9۴ اماردنوحا هغلابمات ٤

 هکم هلد هل هخاک ه-امز سو هلع ىلا هللا لبص ربم# , تروح ۱

 یرلب دن ی ۱ شا رق ندندالوارمضت هکیدیاو یراعز كود ۱

 لاوس ندرورس لوا سد راهبلوا شیر نما كرضت بواوا |8

 | كل هنانک ن رضا یدتتا ترضح لوا ردرل یک د هکر لید تا

 بهاذ اکا مجرب نم راوتو ریس لهاو ردشدرف یدالوا هل ج

N 
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 | تىشدرف هجر دقت و ر دالر ضن ن كلام ن رهف ید شی رق هک راددلوا

 د كن رالاق تالوف وو رواوا مزال ك: هک د شرف هغد الوا

 هنق ودام ل رهف هدیاسلا بتک عیج ناو هدرزرصع وب هک ردون

 | رهفو هرهف قازا او درفر هدانینی رد هد راشاوا بو منم

 لویعمو توخ لالدتسا ولاما زرد روتلوب هدروا نوسم هنو دام

 ۲ ید الوا نل ی هو كد رغ لره TOE FT ارز ردلکد

 ی رف نا بوسه هی 5 وفاه رهف هدب ایذا تبنک یاد باتو

 ا رکردا اوا یهجو كغیدئاوا هم ۳ شب رد تاتو ردنوهکنا ییدداعوب

 بار طا زنه يا الف عج : E یس هلج كرلنا امدعم

 راب دد شد رق هب هق E نوڪ کن ىدا رلشم العاط هقافا و

 هر هفداط لوارلیدتن ارلرضءهبو رد هسا لم ممج ند سرع /ودستعاار ر

 رانا هدک د-لک هج ه هو تب ماع قلخ هکر لد دید شرق نونا

 ءان کا یدا رازرب 9 0 هنسارەو بودا ست a ۳ د رلاح كجا

 جد هقناطر و رد هتسانعم شیفت شدرفت هدنفل ارب ز راید د شد رق هراثا

 لر رقوب ردیعما لروناحی درب لوس رندنلروناما رد شد ر 5 رک رلیدتنا

 ۵. ي س رفهرلن وب هلغلوا یزنک اویم طعا ك رع لت ایر اسید یس هفْناط

E Aدو  

 هدنس هلیق هعا ڪو هدرب قارا ند دکم ی ,ددالب یا ص قا ںو دیک

 | ار زرایدید د عمح اک او رلیدید یهخاکا نوهعل دنوط ل زمو ناکم

 لئاسق نالوا هد هکم هدفدلوا یلوتسم هث رزوا هکم یس هلي هغازخ

 ورک یه هر ص یداراشتک هفرط رب یر ره تولوا ناشی ر و قرم

 برع بودا صالحساو ذخا ندسنهوق هعارخ یکم تواک هب هکم

 ردراشعد عج اکا نوڪکیدتیا ناکساو عجج هد هکم یک یکلوا یلئابق

 | عج هب 3 اه یع در ناک یهق کوبا (رغش ) ردشعد ارعش هدیاب و و

 عج یرعلاابف هد هکمیمق نوح هکر ردبا # رهف نم لئاسفلا هللا
 ۱ تن هکم یسضعی كراناو هدنس هرشط ین هکم یسضعب كرلناو یدلیا

 | هدورحاو رهاوط شدرفهرلناوا هدهرمذطسپ یدلیا ناکا هدنسورگا

 فرشا ندرهاوظ شیرق یصطابا شیرقو رایدید حطایا شیرق هراسنوا
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 هتل رق هقیاط یدلیااش یصف یهودشلا راد هکر اردباو ) یدرارات وط

 | هدهلاخلوا توراو هدنرافدلوا ولما هرواشم بوداروهظ یلک مهمرپ
 | ادتغاو زرد هکعا هرواشم هددغل هود یدرردا هرو اشم بواوا عج |[

 | رد یصق ندیا عضو ییهیعک تب تباصح و ینمز "هبافسو ین هدافر
 ترهاظمو تنواعم سک ره هک دا تداعرب هدنیلهاح یرلکدید هدافر

 یدزردیا عج ےظع لام بورافیح هنس رادةمررپ هه اح وللاح بودیا |

 هو دیک بوک یخ مسوم بودیا اشا ذلو بییزو ماعط هلبا رام لواو
 دڳ فانم دبع ګاماو یدرردبا e و هانراسو سونو شع

 كئاو ردیدآ كتو رب ف دمو رد سا دعوا یانک و هرم ی سا لا

 و یاعد هلل | یص لر رم هک مشاهیر یداراو لعوا ترد

 || یرو ردیدج كن هیما ى ن دبع یربو ردیدح كمللا دبع یسایاب

 | كنیعفاش ماماهک 3 ردیدج كہ مطمن نرببج هک لف ون ځد
 س دنعو مساه ندندالوا یاتم دبع هک زا ردنا )ردیس العا دج

 رلیدغوط كشد هن ر و ی ههبج ندشرفاناو رلیدنا نکنایعد نیمآوت ۱

 ۱ ےل مالا ةبقاع رابدمهرآ ندنرب ر یتیرازوب راد تا دهج ,کردقلوا |

 | یر ندبرع یالسفع قیاکحوب راید ربا ندنربرب ی رازو, بوسک هلا |
 | هنسن رخ آر یربغ ندجلق ندنرار رب ید رازوب كرلدا یدتا هدک دتشا

 ٠ ادس , جلقو توادعاع اد هدننیامیدالواكرانا ار ز یدباك S6 اهلا

 ۰ یدلوا هلبوا مهاولا یدبد ردك وک هات | روهط را هاتف دن بولوا ١

 ید لملاو رعاک او ردو رع یتسا كنا دک مس ساره % اماو ۱

 | یروتر ہد غل مه ردیقل كنا مےشاھو نوهع) دلوا یس هت مواعرارید

 | دنا هساک يکعا هدطخ مااخد مشاه زربد هغغاوا بورق ییهنسد |
 | مساه اکا هلغلوا یئداع كعيا ماعطا هب هکم لها بودا دیر توداوا |ا

 ۱ زا د رتلا مه ىلعلاو رع س ر دشع دارعش عب هدانععو و رلبدید |[

 ۱ ل اج تحاص مشاس ھو ٩۶ یاع نود لاح رو %3 دم ودل

 | لع هک دسا یرب یدیا راو لغوا ترد یدیا یٹک هاج بحاصو
 ۱ جد یرو هل ّصا دیر و ردیسأباب كانا ههو هللا مرک كنا ضا رم

 )تو هلع هللا لص لیریهفم هک ردلطاا دع جد یرو نیصولا

 یرمغ ندنرالغوا CEN لہع هدّسز یور نوک و هک رار دنا )رددج

A1  
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 یتافو كناو ردشمالاق لس ندنرادالوا راس كعشاه ارز ردقوب عساه
 د-عاماو ۶ ردشوا مقاو هد کز هرژوا لوف رلیضهدو هدعاش "هدرگ

 زا لاعفا كلارا رد ید دا ةيشاکاو رد هبیش ىع“ كلا + بلطلا

 || یدنک هکر ایدید بلطاادیعن وصکن او نوع! دلوا قوجیسهدیج

 ِ كم رعو یدلبا هر یتا بلطمیعبودباتافویساباب نکیا لفطزونه
  لوا یی لوا هسابا هر بویلس» ھن رب یک ر هکی دا لوا یئداع |

 | باطاادبع یخداکا نوهگنا یدرار دنالفد,ءعبودبا تفاضا هب یشک
 بلطلا دبعو یدیشعا LAY هدهنن دم شاه رابدت ارل يص دوو رل بد د

 یافو لعساه سد یندا هد یسانا هد هن دم هدنن امز یتافو لعساح

 یدشا بودا تصو ةبلطء یش ادنرق نوعا بلطاا دع هدتفو

 و هکل و ی هد دن دم بلطماب ییع ( برب یذلا ادع كرد۱)

 | بلطء رلب دنا رارضءفو )رلیدد بلطاا د.ع کا ندنهج لوایدید

 یاو یدیشمردش هش درا لنسهود هدک د روتک هر هکم ندهندم یتا

 | هو د کک چ د یا بلو یدشع رارو تودیآ رشت سس ترارح

 ۱ تول | لو رب باطم هک رب دا نط قساخ یدا لکد بس اسم

 | ن دبلطم دوخ ابو راب دب د بلطل| دبع اکا نوصها شم ر ونک

 بلطءاب نعد اذسهنم هدنرلک دبا لاّوس نکرولک «دنرزوا هود

 هرزوا ررګ ل اونم ید بلطم رایدید ردوگ مال ی هدک دراوب
 | ند: د-اوا نر اقم هساسلو تيه ساسان بود باطلا دع

 | سالا نیب سپ یدیدرداوق یداباراعو مرش هکعد ردیلغوا مشادنرف ا

 ردملطاادبع عا كنا ید عججرب و ) یداواروهشمهاکع د باطلا دبع
 | ضا جاقرپ هدنشاب هدق دغوط ندنسانا ار ز راب دد رد ل کلا هیش

 یعسا كالغوا كوبر دن رال ا وا قینک كناو ىد يشع وط هللا لیف

 یغلادنقم كن هکم لها یدلبا تافو بلطء نوجو نو! داواتراح
 | بولوا هدنلاتنا استفم كن هک بودا رارق هدیلطاا دبع ساب رو

 مامناک ا هبعک لهاو یدلوا ضوغ-اکا م نژبآ تیاقسو هبهک تدب تبا

 | صع و رلب دعا تود ههیفد هدنماّمحاو مس بواوا دا عمو عیط» ۱

 || یدیا هدیار وهظ شبا لکشعرب ن دراک زور ثداوح هرلنا هک هدناقوا

 ۱ یدرارانوط هلرسو ینا هرع بانج توقیچمر# لیچ هج دق كيلطاا دہع

  #۶ KFل <
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 ید رولوا لصاح یر دار |
 + روناوارکذ یت عو ماعا و هيلع یاعت هللا لص كربمخ ترطح #۴

 | لیغوا نوا هدلوفربو ی دا راو یرالغوا حوا نوا تبلطلا دع |

 یرالغوا اما یدیارا و یر رقرفن قااو یداراو ییغوارب نوآهداوقرپ و
 رارضو موتمو قادرغعو بها واو هرجو رب زو بلاط واو ثراح

 | لزمي هک هللا دعو لو هکملا دصو مو سابعو
 || رلندردرفنرپ نوایاطلا دبع دالواو ردیساباب لسو هلع یلاهتهللا یلص

 | ردرش' نوااما راراوطرب یسکیا تلخ و قادیغو كموقمو هبمكلا دبع

 ندنکیدیدر د ص کش یکتا یسا م لرلعسا تردول هرزوارو دءلوقرلند

 یر زق كبلطلا دبع اما ) ر زا دع ندیلطاا دع دالوا ىم هرکص |

 | وشارد هچ*او یوراو هبفصو هکتتاعو هر و رداضم یفسا هک ر دیگ ما
 یدا وا مولع+یراهعو یرل.۶ )سو هيل تىلا دت هللا یلص ارم > لوا د ها قم

 هللا دب> یسااب اسو هلع ىل اعت هللا للص لر« يمحو ند هلج وب و |

 | هکت اع و هر و یوراو هیاو اط و هبمکلا دبعو رب زو بااط وباو ||
SE |نور بس هاو  E 

 یرانادک ردرلشلوا ندانار د.دصو لح و موعمو هرچو ردم ور ی

 معو رارضو سا.عو رد هرهز ن یا دع ی بهو ثتش هله

 ند. اونا هلا ثراحور د.لک ۷1 ناتج تد هلبثت یرااناردراشهوط ندا

 | ردقو یرلشادنرق نب ونال كالا بوغوط ندرلاا هقشاب هةشابیسب رب ره ۱

 | ردرج اه ت ییایساا كسهاولاو بتدینج تد هرفص یمانا كنراح

 | یس رع ندا عو هرج ندنم ا۴ا مال سااو هولصاا هلع لربمخد و

 | ترض>اما راد دشربا هعالسا نامز بهاوباو بل طوبا یدالوا نامت |

 هش رزوا كن وب لع روهج ی دلبق قفوم هغلوا نالس یرلنا قح |

 كنا یرلعز كسی لها ردا لوصالا عماج بحاصو رد رلشق !قاقتا |
 | هوا و هدااح یی داوا ناسم ند اند با اط وا هک رد هش وزوا

 || ناسم اهنعیاما هلل |یضرهشصندنت اعل رع رمو و)هنهک)زعا هللاو

 | لج یتاو رد هن رزوا كلا قافلا كح راوتو مس بایرارد_ثلوا

 0 وا ف الا مت رم و و را نو

  9وو ٠



 1 افرا د ےس یا او ب 5 ی یاب ولصق و هرو وو

 ییلاعت هللا ءاش نادر ودلوا رک ذ هدشا هراکک

 هيلع ىل ات هللا لص كنرطح لواو 2

 0 چر وناوا نا ب یراتنک و یی اقلاو ءاعسا سو

 9 ن اوا یکم دعم ا ارز رد تابلا وبا یراس تا 3 ی تار و> لوا

 يارو ه سا كغ رادالواربآ | یو برع 1 لاغو ید ا ماتی سا
۱ 

 لیاربچ ید ادل و مهاوآ لعو کت رھ لواند هیطرق فدرام نوحو
 : كار طح لواو یدایق هکر د هل تک مهار اوا رطح لوا تولک

 ِ تدا یس اطعءإو مد بل دم ع اب و ىستە ندرلت اردةوح یسا ا

 ردشاوا 5 هدنرلب AC ا ن ی یساصعا و هد دعگ

 ربدنو و ِ جاو ل چ یه ۳۷ نالواهدن اما

 لعرهورک دمو قدصموم > روفورورمش جارو هللایایادورشءو

 تماو تجرو نينا عاخو روو نیبمو قحو م رکو هللادبعو رثدءو
 نالوا روك ذعاما ن رسما ضعإ لود لع ردنسدو هطو یداهو

 یو بتاعو ف اخو ام یسماسا ل ال وا دراو هدث داحا ادعام

 لک وتمو لاو ءادهم هچرو جاللا یو ةب ولا ینو ه-جرا ینو

 ۱ روک دم هك دوم هایدا بت اما)ردعقویماو قطصمو احد جافو

 | رانخو ذامذامو اطیلقرافو دیحاو اطایجو تسمو لوصط ندرلنالوا

 هروک ذم ایا رکاو نیم الازرحو نیدعءو هلا معمو یڄلا و

 : یاعلا كامّوح لواو رد زاها قا رط ىع قالطا اعا ہرا ردناهص

 ب> اصو حارا بحاصو جاتلابحاصو قاربلا بحاص ردووح جد

 ِ دحاو ن اهرملا بح او م العلا و 3 ۳۹ تبحاصو نیلعلاو هوارهلا

 تحاصو "دل.سولا بحاصو دوما ماعملاو دو رولا ضوخطا تحاصو

 مدا دلو لی. و دع الا > اصو ةع.درلا ةحردلا ب> اعو "هلصفعاا

 هللالیلخو هللا ببحو نيلعكارغلا دناقو نيتمملا ماماو نیلسرلا دیسو

 1 یتحو نيالا بر لوسرو با مک و حسا وکو قلو هورعو

 ت.د ۹ ۳۹ هوا موم ( ( هاف ( و :A ۳ ا هللا لص ک صد

 1 1 هلا یر یراصدا هللا لدہع نراح ک ردشلوادراو ہد وک

 8 دآ بوجوط وار ك ا ۱ ا E ندرز یدعیهتع



1۸ 
 حس تا نزن لس تست فا

 ندا وسر ت رص > ر رعد س الا وبا کشت لدتا 1 ید ود مساق 0

 كن الغوا لوا یسکلوا هکر داوا ید تاورر و ( هک دعا نادیتسا

 ززالوا یضار هکغددوق نی 2.« ربمخی کو لغو لدع ازب یدوق دج یییدآ
 ف هر وک ذم هڪ بوراو هذا و ت ره یک ل وا

 یک نا وع ) هکید روب ترضح لوا ید-ابا ضرع هترضحلوا

Eتک ہر٣ یتینک مت ءاما گلدن هيس هلبا میسا مع قب(  
Jهک قل داوا بهاذ 6۱ اع ضد هلا یلالد حک تب دح وت سا  

 لوا هسکرک ردعونم اقلطء كل هبنک یب یثکر ب هلا قبنک مس اغلاوبا |
SAروهجو ن د.ءفاش ماما ) نوعالوا رک نوسلوا د ییسا  

 هدناط ر9 ردوو ید نالوا لوعتم لامت هللا مهجر ندشدح باعگا

 قلوا عهد e EES کو 9 كت رطح لوا هک رلیدت | جد

 كل تک هلا قدنکر کلاددوخاب ویلو ا یم“ هلا یعسا : زکاابامار داکدزاج

 دوادونا هکر ردا لالدتسا هللا یی.دح كراج اد

 ریمخیب هک رل دتا بود ت تداور E ,دح وب هدنرل دس٥ یدمرو

 e رک هلوای م هلرا تا کک ره هکیدروم ۸ سو هيلع هللا یل

 لا ےسا ے 2 ؟ هنآ دما هلا ےن تک کوک رهو نل ۵. هک هلی سو

 ید یکلواو رددیعم یدحول E دیاوا یع

 ردهررعم"هدعاو هدنت اعلوصا ءالع كعا لج هدیعم قلطم سد ی

 ماماهحر ؟)ردنعیا می و ج -ر ودول یفار ماما ند هواش ءلعو

 لو 3 یروپ دریا كن ر 0 !۶اماردش چادر یھ روب كنا یوون

 نابح نان دش دح ءار اکاردرادهرو تب وقت هنفرط یفارمامابو ا

 ردتعیا م € هلا قص كن ی 5 دتا تش كغ 1 هرو دوادوا

 دیش یاناو لس دجا ماماو هدشناتت مان درقم ندا یراخ ماماو ۱

 گذر و دوادوا نانلوا هک دو و دن وب ارمط و عا واو

 ا سا رد را | تداوز ی ۰ كثبدح یراک دتا تب اور ا

 ید هورکرب ندافګو رواوا شاو تیوعتو حجر یبهدم كن هف ر اط وب
 افلطم كنا مج یتتینکو مسا كن رطح لوا هک ردرلتلوا بهاذاکا
 e د.هذموب مهنع یلامز هللا یطد یرلداتهو قا اما و ردا

 لع نیت علاقه رد ی رالءاد هش راع دم كه ورک وب و

 و هيلع ىلاعت هلا ۳ هد ا ۳ یدتا ههجو

 ۳1 هک دکمدتا ¥ ۱



 هاو
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 : تيم هسرولک هد وجو مولغوارب هر ۲ E را هللا لورا هکمدتا

 ٤ مسا نچ ما یدتسا ترد > لوا یمعمهدبا يمس و هک هاکدنکو ےسا

 3 یدا لع نينم ىلا ربما هرکصا دو تدا دل و ی هلا میک و

 كنهشر ام ترمضح ثالذکو ر دتصخر وبا 5 لد روج هأب وب كترموح

 | یدتاهشباع ترضح هک ارد ۱ لالادتسا هلبا ییدحامنع لات هللا یضر
 ِ تام واغوا هالا لوسراب یدتنآ تواک تروعر هش اه کار رو خور

 : كنماهلبا مساعلاونا ید نسشهرانوط هوره یا و نس هکیدشرا

 | یدشا بوروب باوج ترضح لوا نسشعا نعروک زیاجیکغلتنک
NDسا هدنا مارح یقین ب ودنا لاک ه رس یمعسا ےب هک رد  

 هتسدامو لع یرلک دتا رکذ وب هک رادو ی زاغدا كهورک لواو

 8 خوسم یراثب دح یھت نانلوارکذ ام دم هلنا یرلثب دخ ام هللا یصر

 ۱ كنار بط ارز ردلکد قال هلال دتسا ردععص تددح یرلک دا تاور

 1 ند بش تا هفصشادحوت هرزوا یدعا قیقحهدن اک مان طسوا +

 رداوه ع هسا نارع نادج ردشعا در ی نارع ندم هدتناور

 ملسد یتععاضرف رولوا شعءاتلوا مد تند یکیهشا درف ص

 لاقحا ارز رنا تلالد هقلطم زاوح ثیدنح ون هج ریدسقت رک: دعا

 مدعم ندند دحیهذ یرودص ندنرمض> لوا كد دح و هک ردراو

 ٠ | تالد هه یاشزوئه هسیا ییدح كنيلع نینمّولازبعااما هلو شلوا
 قدر در دنصحر وباکیو بولبق صوص# هو دنک قصحر هکا زردا

 ۵-غلوا موو رات افت هم وا ےکح هلا محس ارز ردلکد ریتعو لوسعم

 لوصا ءاساع هکت زالوا تبا“ ملا لاهحا درع هۆپ ردجاتح

 هکر ر دبا ید هه اطر و.( لا الا سلا ىلا راصبال ) رشید

 یلا من هللا لص كنرمع> لوا ییبدلوا یهنه كتنک هلبا مساعلاونا
 راید د ر داک د ع وذم :دااح یکدم اما ر دص وص هنایح نامر بو هيلع

 یدتنا ادنوید عساقل ایا هب ةو رب صع“ هکر دا لوا یھت بب ارز



> ۷۰ ¥ 
 هجون هصحت لوا تودنا نط رده ودنک ادن لوا ریمهیب ترضح |

 نردیا اد هرخآ نزد اک_س هللا لوسراب ید صقس لوا یدروب ۱

 (یتننکباونکنالو یع اب اوعس) بورویبیهذ جد ترمضحلوا سد یدید ||
 لیمو نوا قعالوا عقاو هاتشا هدادانم یهدو سد یدید |

 یدشا لامعا نداد هللا لوسر ت تروح هکزوح یدبا تل لوا ۱

 هل ع> و وب هنژال دتسا وب لنهقناط واما یداک هن ر عو تو حا دام 0

 | بتک هک ردلکد هدس صوصخ رد هظفا موگ رظن هکر ولنرو تاوج ِ

 نیشولا ربما هتفددلوا قاب ناک اک كيهد مکحو ردشلوا ررقم هداوصا ۾

 | یهن موع هدصوصخوب یا رم یلع ارز رد ھن رق یییسح كنیلد |!

 | یدزعابلطتصخر هلایرابع (خ۱لدءبداولدلونا ) یدییعا ےھف |

 ا ہک رلیدتوا بهاذ اکا جد تعاجرو ) یدرعد ردنصخر وااکب وو |

 | افلطم كمل وکو كل مسا هلبا شین هلو هلا یعساهن كریمغب ترسطح |
 هنع اعا هللایطر ندا یزالبلد كتءاج وو راب دد ردح کی واق 1

 با ساد چ یرکب رالقوا ید روس هک ندرضح لوا یال ہا اور |
 وا ید یرالیادرو ردلکد راج سردی حش هرکصن دنا سردی نسل ٤

 | هاطذا ن دز ندح لقوا: یشادنرف رع نیم ولارما هکر دلوا ||
 تكنسدجاب یدعا بودیشا یتا هنعهللا یضرر ید ردیا عدد یشکر

 | لیدبت یکجا سب زمرو اور ید داوا بس هنس لر ریه هلکیس
 || هکر واب رو باوج هلالدستسا كتع اجو یدوق نج رادع نود |ا

 هدنمای دج هکر دراو لاعحا هجر دهن ید دلوا مد ییدحكسا

 لصا نع هسح وبهلوا شوا دارم یھ ندکعا بس هن دج . نالوا

 ارز ردود جد نالوا رهاط هیلوا س هل وا دار ىه ند هي سل هلءاز رج ۱

 تصخر هدو ےکک تداخا و ما هلءا ی سا مسا ی رب د> لوا

 هنع هللا یطر ب اطخ ن رعاما یدابا رو ص اهاس ا زد دراو

 ندا لدو نده و) رع نرضح هکر دوا یاوح تور هو

 دجا ماما هک ول ادا تاور ید رار ردا تلالد کا عوجر

 هللا حررع هل اسکا تداور نادناطخ ی یار

 نح را دع بت ودا ره بید شا دل رخ یس هداژ ردارب هع ىلا دد

 خد را سې ردن ید ی عسه هلا ا لالت_ 2 ,رهلط ۾ د کصا دود ود

 € یتیرلعما



$ ۷ > 
 ی ____ ____ 
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 یا یتاعهدمل هللا و ( نیناارمعاا یدتا یر دل زد لوا هدکدتبا

 ریه نرود ییعا دود اک ن ) ار سو هلع لاڏ هللا یلص

 هک کلا ایک واو یدعتا هدک دشا یزوسوب رع یدد یدتا همد

 رول یکیدعا لوا یزوسود ل رع شد ردوود یدا ۵ لک خط كاج

 تباوص هک ردرلش عد یرلعه كنندعو ردا تلال د هنعوحر ندهد و

 راه د ردي هک ابرد راح هع هلا نیما كرمت لوا ه۲ ر داوا

 ۱ نىك كرورس لواو ردشهروم ولد ) یاب اوم“ ) اوت ۳

a 3 1 9مدام < يد لرو ۳ ۳ بن  : 

 ناو لس دوم یددهصک تیداحاوت ردا صوا ی یی عطءد وب

 ندا رک *دیاکامارلهلس ی دلش یه یس دص گام ما ع نم ات هک ردک رکو

 : ندرلناو هوتا ی ۵ بط احو فوعی نح رادسعو هللا دبع یلط

 ست رالغوا یدنک نیعجا 4: اع یلاعت هللا ناوضر اراک هج ادعام

 ۱ ۳۹۹ راک ت ےک با یینکو "یک هللا ی سا ك رس = لوا

 1 هس هد زن یروک ۷ ەى EEA قاوا لو هی ی ربا هوس

 ۱ ردرل ای صوصخحم 9 اح نامز كت رس > لوا دوا رد رلشع | ۷

 معا هللاو یدیا كعد نوشریا هزع رالغ وا یتکرب كنةيطا تیثک و

 د روئاوا ناب ییودناواا یلاعت هلن ااه درم

 تیمار نوج هک ردراشم روتک یلاعت هللا مهجر ځیر اوتو ربس بابرا
 ندتس ههبح تولوا دا وتم لیڪعسا غوا ندرحاه نچرلا تاولص لع

 ل وعنا ںودناد > هراس یس هح وز ك-ء*ارا یدلوا ناباغ ید رون

 N وھکا ید ھه دیآ لمخ . شال Ka روک 3 اعوا یرح اه یسانا هلا

 تولوا لصاحدلور ند افتنک هکندردنا عطو و یدیغو یدلو 2 5

 رحاه هرژوا ییبدئاوا رکذاشاسو یدبلوا نانا روت لوا ندنس ههب>

 هل | نیع کالم هرحاه مهارا تودا ۵.۵ هعخارا ییا یس هک ولع گتهراس

 ترغو كشر هراس یدلبا داون ندا لا نوچ نیدتشلوا كلام



4 ۷۲ 
 مدیا منطق وضع حوا ندنساضعا لر جاه هکیدتا نی٤ ندنکیدتبا

 ییکتادرآ ا ۵ءاح و یدارجاه ناشوق قاشو ادعا درد نوع 1

 هق رط هز كنود :ک تویلوا رهاطیزربا كاغانااتیدردن روس تور ویا اصرب

 یدلبا کالبد ندهراس یرجاه مهارا هک رداعت ) هیلوا مولعم کی دتک

 2ولی ی رله وب ك رلءاوق كنا نوا مرطاخ مب هکیدتاو

 نیمار ا هراس هلو نر كوا ل3 مطق كجرا دعهرب ناد ءمص وص

 هواس یدلاو تداع كل ء اتنس یرلدروعو كلدیکلد هوک هنغال و

 یدلوب نر, یسک هچرک بودا تنسو بواد ییراقالوف رجاه
 | یلاخندهصغو مغو كشر اکاد بویلوا لیسنم یرطاخ هلباهبترم وباما

 كولا لیععاو رجا مهارا هک, دلوا رعماکا قق اعا ید ا لک د

 الصا هدرار لوا نامز لواو رد هکم مرح ر لوا یدعت هکی دنلماهروب
 هلوا یرطاخ كن هراسارز ید غ وب قانا داآو بآو تعارزو ترا

 هدیسک بوټ اهننو هر وتوک هر هناضبر نیلجما یرلنوب هکیدرلبد
 قرط هفلوا هک رک كن هراس مهار ا هدص وصخ لوا هک رداو )

 3 هدر یدشلا هر لوا رانا مهارپا نوح یدشلوا زوم ندو

 هد رزوا هيد لوا یرلنا یدا روم سا وااش هدعّصوم لوا درک تب 1

 یدوقوص ملوطر هلبا امرخ قج رافطر نوعهلوا ادغ هرلناو یدقارب |

 نامان هل وب یړو نسردیک ههر یدتا تب ودرکس هګ درا كيهارا

 رارکت هک دنحره یتاک عوو رجاه نسروق نوڪ اهو هراح ەد 4 ر

 یدبا روم ام هوا ندع> فرط ارز یدقاب بولد الصا مهارا یدلبا

 ندصح ف رط هکعا هلی وب هز هکر دتا JAE ارا رجاه

 ل لوا و دار نوح رجاھ مروم أم من ےھار اندم روا

 بونود ندندرآ كم اللا ہیلع ےھارا رجاسه سپ ی دد زام وق
 ید-گا ندوصو بوب ندامرخ لوا یدلک هاو لےے یدنزرف

 هرلناو یدلاو هتسسارپ تواوا ما وصو امرخ لواات یدر و۶ هل. و

 < قاربسوص ۲



 ۲ هغاربط ند قل نسوصلیمعسا هک هلسهحور یدتا هغ قارسوص 8

 ندنر بوبلاق لمع هکمروک هدلاح لوا یندنزرف كرجاه یدااو |[
 لواو یدروط هططرپ هدیا تواوا ناور هند اح یعاط اص و یدقلاق

 جحه هروک ردبه راو دسدکر روا ربا هن دان رف هکیدارا رظ) 4 یداو

 هر[ تورشود نراکداو یدنا دشا ندافص تویهروک سک

 هدارا لوا جد هظارب و ی دقیح هنعاط هو يه نوک ندداو لوا

 ید هدناهروک ردیمراو سر دا رفرات یدااص رظذ ها طا ت وروط :

 تبون یدب یتغلارا هو مو افص هلا قیرطوب و یدهروک درفرب ج |

 رادرپخ ندنلاحو یدرولک هثناق لیععما هدست وئرهو یدلبا یعس
 ۱ وب و یدلو شلوا فرمشم هکاله یلبععسأ هد و ی دات یدرواوا ||

 || بورواقالوقهزاوآ لوا یدتشدا زاوآرب هاکاتیداک ههو رم هک هد ون

 ۱ دم داب د مب 4-سااراو كکلسر دایرفر رکا مدت سلا ییژاوآ یدتا

 | هدست او تالرععسا هکیدنا لارج ندا اد لوا هک و لاح یدند شرا ۰

 كغارا مالتساا هلع لدار س) ید سم روط هدر م صز هاح ِ

 یدلوا رهاط نآ ةع ر یدعشا ییمز هللا یدانف دوخا هليس هک وا ۱

 | هکیدروک هلرب ییدلوا هدنیفی هن یاحات یداک هنناق لیععما ورک رجاه |
 ِ لوا هکیدق رود ر>حا ھراقا شلوا ل اور بآ یر 5 نیما :

 2 ییفارطا یلوص لوا مدام هل وا طعم و 997 هوا تواوا ما صوص

 | یمولوط ن دوص لواو هلوا عج وص هکیدلیا ېک ضوح هل اربط |
 | هک هدروقیدنابورپ و نیکس هنب رطاخكرجاه لیاربحیدردلروط |
 زد ارز للا نو تیلو تیداو ویشا بولو ا ماض وص و, ۱

 رحاه رادک یک دسرب و وص ند هعم> ر هل رادود OES یا ق> |

 | لارج هک ردلوا ید تیاورریو )رب هلا رشب یدتا بودشبا یتا |
 ِ ارز ردک رک هانا عباص یزس یاعت قح هک هةروف یدتاهرحاه |

 : یدد رداکد قح دلو عداض ییلها كتب لوا یاعت ق>حو رد ڪک رک 1

 | ربمغب یدالسحم یکیدتا ضب وک رج اه ىلصا كنسوبف مومزو ||

 مز روا لیععسا ما هللا جر) هکر دٌتعروس تو هیاع هللا یلص

 ی ئ زرک ا هک هنسانا تالي عم “انو سانا 5 ادح ییعد ) اعم ا ناک ۱

> J #* ۳ ۱۰ # 

EDIBLES 



 مت 3

 1 نمنح 8; هلا ید نا صضوح ر ت . رزوا یلاح گو ۴

 ا 1 ۳ نکس را

 یک دم و لواات رل درو اوا ھے هرزوا لاحوب لیععساو ر >حاه

 لوا aa لاو اروم هعض وم لوا یس لد مه رج ۲

 : لوس ات یدلوب اکو ا هدنرلارا رانا _یعسا و راد وط لاربع هدارا

 1 دالا یضر سابع ناو ی درد وا ندرلیا ی ی رع تعلو e تب

 عيب و 9 دا رح ۳۹ لحس ) لیععسا ج رعلاب ملک: نه لوا ) اههدع

 لوا یو رع توا لصا یهاردکءد یدشا ملک لوالوا هللا ییرع

 هن رزواكرلنا هدتعالر و تحاصف هش نکیشءرا وا ندنسالاها هل رک 0

 ْ تلصو هس هل یو ھر ید شرا هغ واب لیععما نوح یداوا او

 : هد-تاور 9 هک هک و ید وا ادیب ید الواو یدلاو ندرلنا بودا

 : نرارطاخو یدرولک هکعروک یرلنا ۹ دا كیەراس ھارا هرکر ی هدآ

 | دعروطواهلارلناو ههاندنقارب هکیدبا هلطرش لوانذااما یدراروص

 | هدنتفهراس یتمامط قاغوق یدبا هدماش لزم كو*اربا هکر رداو)

 ۰ توروک یلیعتاو رج اھ بواک هد هکمو یدرولو ا راوس هد دار تو |

 لواات ید رولک هم Ea هراس هدهاش كد هننوو لولد بولو دورک

 یداوا ا را وەک تا ندوح ا هک ا: هار

 دڳ مرکل ا هللا تیب ءان ل

 لاحو ی در و مالس هلیععها ىلغوا بولک هن هکم مالساا هیاع مهاربا |

 لز اكسو تورویب شیار ار اکب یلاءت قح یدتا ںوروص ن رطاخو ّ

 یددنسهدنآ تدواعم هدأ لوااکب یدادامآ یک واعم کی هدشلا

 ۱ زر سوا تعاطا دن ها راک درورپ نس نام هگیدرب و باوج لیععسا

 اکر یدشرا مهارا یدد عشعروط هند د> ا ككل رروی هن هاکب

 aA درس وک هد لّرفرب سد لد ا هناخرب هدوضوم وب هک ر دش هروب

 هکر لر دباو یدیشتک یویق هد ارا لوا لءاورچاه هد ما لوا
 لوا یی هک هنا مالساا هيلع ریمغب مدآ هکیدنا عصوم لوش هد لوا 1

 كیاو رايد ردنوک هەر یدآ نوح هک ردنعد ) یدب | 3 و دعص وم

 هب ی لا! قح ا سح> وسمو لولم تاب 231 یو تدمر , هشرزوا 1

 کم شلات ۴ ۱



۹ 

 دفا

 ر ن کک یا

 (e مدآاب هکندروب تاتطخ یلاعد نح راک اودا تراغد مرطاخ 5.

4% 
TEE 11 227۳: TDI)مرتب یر رد هاب وات جی  

 ند:هح لوا ن 2 هدیتلا زاوا هی الم یهلا یدتا بود شات ٠

 | یتفارطا تعشرع رردبا قاوط ییهلاخ لوا هکنالم هک مدردنوک هناخرپ
 | كرطاخ هکلوا هحوتم هناا هلاخ لوا ید نس یک یراکدتا فاوظ |

 ِ ندده مدآ سد ی دا هددنه نیمز مدآ هک وبلاحو هوا نو ام هلکنا |
  لیلد توردنوک كالهرب قح ترضحو یدلوا ناور هب هبعک هناخ هداج |

 ۱ داره كمدآ هکز)ردرآ )یو هر ذکم یداو یدلوا قدرط

 ینیدصاپ یشالارهو ی دروللوایط هفاسم كنسرف یا هدنسارا |
 || سپ رواوا ناب اب بام كنغ ابا یکیا رهو رواوا ره شرب هکر دررقهر |
 | ندنشهب توقا هرابکی هکیدروک هناخر یدشریا همرحنیمز هدنامز زآ |!

 | روندقرش بناج یسویفرب یدبا راو یسوبق یکیا ند د رمز لشو |
 : یخ کات تا ها ید ردنوک تالف ۳ اغا قح ل رظ بناح یسوف :

 هاو كنا هکنالم یداوا ع راف ندح كساع مدآ نوح یدلیا ملعت

 : هکر داوا ځد تداور ر ) رلیدید یدلوا ل ویو روربم كجیواک

 || تودنا اش تر هدعرح نیمز مد آب هکندروت تاطخ همدا لاءد قح |[

 | كبي مب هدناسعسآر کلم لدروک هک هیافاوط یف ارطا كنب لوا
 یدکی دا تولک همرح نيز مدآ سد یک یراک دا فاوط یتفارطا ۱

 لیناربج هلن رها كنیلاهت قح هکر اردا ) یدلیا اش یب هبنک تبب هلیدادما |
 یداجآ نیک د هرب تاق یجند, نیمز لواا یدروس هعضوم لوا ییدانق

 یدزمهردااق ندر یشک زوتوا یشاطر ره هکر لد دکح ساط را هتشرفو

 || نس هک رلیدتنا همدآ ی دلیا ماتا قس اسنب بورق لغ كتب مدآ سو /
 مکن ردءاوا كت ناالوا اس نوعا رلمدآ تس ولو نسسواوا كران 3

 ردراو تراتشا هر انعم ول ۵ دز س £a کاکا ) ساآلل 9 تاد لوانا) 1

 عو درهم ماه وەر یدردنوک ندان اعف قح یدوسالار>و

  دلعهلا یصربمغیب ندنوقاب ضابب هکیدیا شاطر شاط لواو رایدتیا
 ۲ لرضاب نددوسهدک دلکندتحدوسالا 2 هکر دش مرو هدشنداحا لو

 0 ٩ ] راکهاک ی ۹ دلبا هاتیس قا او ا ae كمدا ی هرکص ىدا

 1 ندتسایع یا ) یداوا ها تب هلل یر ات كن رالا دل راک ر مشمو

 دنههدت وترهو یدلبا ج قرق مدآ هک ردلوعنم اههنع یلاعت
1 



 سس ترا ز حد ید وا گود آ هكا یدردیا بواک ندسز

 نافوطهدعب كد هننامز مالا هيلع حو اوا PEI هش رب

 یی ارج یلاعد ی>حو رل دتا مذر E تاو ید دج تس هدحو

 هل افوط هک ات یدردتا ناهش هدسیو وا لدح یدوسالارج توردنوک :

 نیمز هلیدصق تاب تراز ادنانالک هرکصندننانوطحون هیلوا قرغ |ا
 مهاراات یدرزرایب نیم یقعضوم كس یاش € ۱ یدرار واک ههر =

 قلب ناکم یاعد قح هر صو ا ىدا هرزوا لاونموب لا

 یدلب | ها دعا .a ,هک تیب هدیاکم لواو ىدا ي

e ا یەک تق ( تساا ناک e 

 تاباو هد: کیدل رت سوک هللا تیفیک هن كن هبعک تس مضوم هارو

 یسهراد ت ولو لاعت ق> هک ردو یس رب )ردشاوا دراو هءونتم

 هنیکس لوا هکب دلبا یو هیهارباو یدنارب قولخترپ مان هدیکس هدنلاثء |
 1 ییهبعک تب هسراوط رارق هد هرو هدک هباح لوا هسردیک هتان |

 كن هنیک س لوا هکرداوا ید تیاوررپ و ) هبا هدعضو» لوا ||

 هنسارب هدننروص یاب یکینا نالسرا دوخاب یشاب نالسرا هدنحا ۱

 هکیدرلب وس هيرا هتسا نالوا هدننروص یاب ن السرا لوا یداراو ۴

 هد از تیا هک وادم مکا و ڪ م ی هک ءاش ےھ ارا ا ۱

 دعرصقر یا! ق هک ردلوا ید تیاوررب و ( یدارید دعبا ناب صةاو

 ےھارپا یدرویس ںویلبس ما یی ر كن هبدکک دناخ بور ددوک یل

 هک ردلوا ید تاوررب و ) یدوق لس هعضوم ناب روس لوا ید

 | كراك اور وب ید رتسوک یبب مضوم هاربا بوک لی اربج
 یهناخ عضوم هلیس هطساو هفرصقو هایگس امدعم رک هرم قیقوت

 دیک ات یانم لوا بواک لّیارپج هدسمب رادلوا شمهرتسوک هیمارپا
 کالبععماو یهلعت کالیناربج مالسلا هيلع مهار سد هلوا شعار رقنو
 لوا هاربا هک راردبا ) یداوا لوغشم ہغعاب ی دیک "هناخ هلو اعم
 بوکجشاط لبعع-ایدیا هدنشابزوتوآ لیععساو یدیا هدنشابزون هدنفو

 براک و یزراوید كنبات یدریات ےھارااو یدررونک ها كيدارا

 مهاربا بودیا ادبی شاطر سپ یدلوا نم هرافرج ساط مهار

 | هد رزوا راود ا EES توعیح ه و كشاط

 دک بورپدا ۹



 نیز نیا

 ماسه هکر لد )جا نرسق» روهج و EJ ( یلیصم

 ی
 ها قاش نودنآ زا هدشاط لوا یرلفانا كواربا یدروف بور دلاق

 | مهاربا ماقع نم اوذختاو ) راد د ميهاربا ماقم هشاط لواو یدلاق

 ۳ لوا | هدقد اب یدک میهار 1 هکردشاط لوادا رھ ندو 1

 هدن رک دتا عقر یدعاوق 3 هلو و EE ۳۷ + رزوا :

 5 شاطوبار یدتا هل. ا »دک شر ۸ هنعرصو» دوسالا رګ > نکرد ا

 | ےھارا یدروتک شاطر یخد لیععاهلوا هناشنرپ هد ابعان روتک
 ٣ )تم مک کد دععارا شاط لیععسا روتک نسوا ندن ول یدسا

 | ردراو كتعددو كنس هدعاق مب مهار باا ید بودا ادل سیف وا

 : رو هلو سز یدد لا کس .هددو رد هک دوس ال | رڪ 7 یو

 یس ءاشب میهاررا نوچ یدپاب مکح ب ویوق هخ رب بولا ید وسال
 مدعم یدشا ملعت 61 یک كس ته نولک لی اربح یدشا ماع

 هرکصا دناو ی دارا ملعت یتعج هدئسارا و ایصو ۳ ف اوط 3

 ر تور ءا ( هرکصا دنا یدابا ملعت قو و یدروتک هنعوص وم ړو رع

 فال ارپسج یدید حن بورب و ب اوج خد میه اربا یدید ( مهار اب

 | جد دیس هحور دنش داوا هییسل هو رع كعضوم لوا یزوس و

 1 هکید رول ر وک هنماسقم عج ی 2 ربا لیناریج هر 5 :NEES قاوا

 | تەو اون ول جات NE هکندت او راربد هما د نح هءاعم لوا

 تسار ہرا طش هدآ وب رل ا ۴ دنعص ود ی م۵ و رکصا دنا  ناردناغجت یزاع

 4 اط رس رر درب بولا es قافوا ید ندر لار سا راب دلک

 ۱ یر هحاعح هرکصد دوو ید تاریک: هرب هدشاطر رهو یدلدا یر

 | .كتس عهارا هرکصا دنا یدد یداوا هدعاقو نوناق لعاراج

 ۱ ض رة نس .A هک تاب 8 هللادا ءان هکر دتا 2 نوهیح هرژوا م اک

 یدردشربا هداب هک عج یسادن لوا كعھا را یلاع ق > یدد یدلوا

 هد ههالاع راددتشا ییادنوا ید رلنالوا هد نجر اناو هدننلص اباب یقج

 هسا ,AS باب رک ردا و ) رلددرب و باوچ ود ) كيا مهالا

 | رو ارح لبح ردراوب هکیدنا ندغاط شب راش اط نالوا مضو



| 

| 
۱ 

 | رد خد سدسغلا تدب لج هرج لجوو را لیحو روطو ناثباو |

 | ید تیاور رو ) ردشاوا عقاو یدوجلیج هش ری رجلیج هدتاوررپو |
 ا رلغاط ناناوا رکذ شب ردشعلا ندغاط قلا یراشاط كتب هکر دلوا |"

 ٤ ا دادما هل وعسا هدکبکج یراشاطازا بوسک شاط ندرلغ اط وب ١

 ا یدخاهئع یامذ هها یضر یراغغ رذوبا و دشوسربا هتک (هدناذ)

 ان لوا هدص را هجو هکمدتا لاوس كن اع هللا یلص ندر«

 ٤ لاوس هغ وردمارطا| نصسم و لوا رددعس ین ناتاوا :

 یدتا ترمع> لوا ردج ی و رسم نا اواا هر نصر كن | هکمدتا

 رادعم هن هدن۶ارا یرات ل دج“ يکيا وب مد تا هن . رد اصقا دسم ا

 || ناو رع ن هللا دبعو ) لب قرق یدتا ترضح لوا ردشمک نامز :
 1 اع رص رخآ تردح نا وا تد اور هه: یاعد هللا یر نادص 2 :

 | مالسلاو ةالصاا امھیلع دوادن ناولس ییاصقا دج رک ر دبا تاالد
 | نامه ینبلارا كانب کیاوب ایزرولوا لکشم هجربدقتوب هلوز شان |[

ح كرذ وا رد-اکد نک قاوا لب قرق
 ۱ مارح ره« نالوا هدا ل

 نوساوا یساش كیهار ا رک نوساوا یان كمدآكرک داره ندنساش

 | كنايلس لا مه اربا ہکردشعش ربا هنوبد هدشناق كس راوت لھا ارز
 هک رد هل جو و ی تالاکشا وو رد هداز ا داب ك یس اد اھ

 را دا ءاش دارء ندنساش دیک تس لک ےک یر |[ فع ردوا

 ۱ راوت لها صد ۳ ردمدآ یاس ھن دا ره ندتساخ ايشا رک هه و

 1 زوم ندع> فرط هر 0 صد دک دتا ات (E دیک تدب مدآ هک ردرلثمروتک

 وه دم ۳2 لواو یدلبا اش ید یاصقا ری? ه ىل ھ ك 7 نمز تواوا :

 رد را ت دف نالوا لس قرد و ییل ارا س) د یدلوا لوفسم 3 ا 1

 بوق 513 هرژوا یساسا مدآ تع E نافوط ا ۱

 ES ا ۱ یا ا بو3 ل

 هلوا نا یانو دارم رد صدا لکم ءان هل =I نالوا ٿ بد اور

 ٠ ید كنب داوا اد انو دوا بواومول هر E عسا کە صز هاج

 ٠ رول وا نا. تم ورگ ام ال درک او (1 :



 د 2 داوا هدنابحلیععسا ترس طح هکر لشهروتک هل و 2م راوتو ریس لها |
 ل امتنا نداد لیععسا یدىا هد دن یالردعسا یر وما ك ۵-.هک تش

 | فاع بولوا یعاقم عاقب تباث ییغوا كویب هرکصن دک دلیا
 : نوح یدلوا لعنع هتات ییلادتعمو تسابر کاش هل. مهرجو یالو

 ی ٿا ند:س هلو هرج قهوکح لر هک یدلیا تاذو ید تنات

 | یدلبا رارق هد یمه ر ج ورع ن ضاضم یساناب كس هدلاو کابععما

 ۲ رای دیاهدئسهیب رر كضا طعبواوازربغص یرالغوا كتنا هک نو هکدا

 | كراذاو مهرج مود یسهقرفرب یدیاراشلوا هقرف یا هکملها هدنامزلواو ||

 ٤ ید ع دیم” ید ر كران او ارو طق موق جد یس ەق ر فرو یا ضاضمیسار :

 : را دا شاکندشعراناهدنلصاو یدیاراویراتارف هلبرب رب كن دف رف کدالواو

 | كعدیس یتموک> فسا قرطو كطاضم یموکحیم العافرط كن هکم |
 : یعدرعسضاضءیوشود تموصخ دش رارا كرانا هرکصنددمر یدبا

 یدنا هعقاولوا مطو یب نالوا عقاو ادتبا هد هکم هک رار دبا یدلبا لتف

 رہے ھم ءصاصم قم ا کک ماع هر ص: دد دنلوا لو ع د.٤” سد

 ا یهجو تباین ندنارق ی الغوالیمعما یتموکح ید كضاضم یدلوا
 || یتموکح كنهبمک یدسا لاقتا ندایند ضاضم نوح یدا هرژوا

 | لهازکا هدنامز لوا اریزیدلا هدنرللا كنموق مهرج ناکاک یبالوو
 | یرالغوا كل هعهاو یداراو یراالیتسا مام هدرمصعلواو یدیارلنا هکم ||

 || قح ۰ دنراارا موق لوا هليا لیعاو ب واوا یرا هدرک تسرت كضاضم

 اأ تیالو بوباص ن زرطاخ كرلنا لیععسا دالوا هلغاوا قنة” تزهاصم
 كد هن امز لوا ات یدر مچ روا مد ندهکم تموکحو ند هک ولا

 | دالوارکا سیراب دا وا ریش هب هکم بوا نوح ید الوا لیععما 6

 نال وا هدف ا کاو ف ارطا بودا نطو یالسج ند هکم لیععسا

 یدےک تدسم رب هرزوا لاح وب نوچ رایدنوط ناکم هدلنابق ںرع

 | یرفاسمو ےقمو رلیدلشاب هداسفوظ بودیا قالخا لیدبت یوق مهرج

 || نالوا عج بولک هنم ان هپ ده هب هبک ندل اع فارطا بو دیا هدر |
 | یراداسفولظ هزاوآ هلهجووب كراذوب نوجراب داواردبا تنایخهل وما

 || هعینشتو نعط برع لئابف یدشرا هب رعلءابق نالوا هدنفارطا هکم |

 | ندن راه ۲ هو لواردلک د یر كران دنا داسو ط هل وڍ دم توولشار
iE 2و اد کیک ی تچ  



AF 

 نامزوراب دید ر دک رک كعا كاب ی هکم ندن دوجو نوا كرا تواک 1

 ه؟عیاظ ۵ هک هد هکع هکی دا دن رژوا كنا برعتداص هدایاغاح |

 کده N وکا كا ید رارد النو یجد یران دیاو ی در نود |

 تلهم هرالاسظ و ید رررمق یب رلنوب وب ل را رابچ ه دنا هک راب دید

 ES ن فاش د.ع نزا ب ندندالوا لیععا سد یدرا نمر و

 هک راید ردنوکر بخ هرج موق بودیا قافلا هللا هورکرب ندیرعلئابق
 اظ م دةم ن دوب هک زس ورد ر تح مز زد اله هبعک تار تر اوتموگح

 | دز گددردیا تیاعر هب دیک مرح تعرح توی هنس هقن رط داوو

 هکم نوهاجا تسرت قحو ترهاضمو تبارق نالوا هد رام هلکرس

 هدلاح یکردعت و هضراعهو هد اضم هرس هدنصوصخ ییموجح ۱

 | لاوماوزک:دلوارداهد کر یرفا سمو مع و كنه ییرح تم رحزمسەک
 کیدل وارد يک هنلود داوو ی هله وجوبودا تنایخ هر هسک تد

 ۱ نسردا ےلسد هر ین هکم تو دک بوح ند هکم نبمژ هک رداوا اب

 ريخ ول نوح ردک رک هسا ارا ج یا را مز ا ریشه ردا وااو

 یرلتک وشوالیتساو رورغویراتردقو توق لاک یدشرا هنمود مهرج

 هلبارگب نب بودا تور رکشل توا تاقا هزوسوب ندلجا یییدلوا ۱

 ركشا هلیفا نا كنس هلق هعارخ ید ركب یی رلددلک هاتو كنج

 كم رج موق یلاسعت قحرلپ دابا تع زع هنکنج مهرج موق بوکچ
 ٠ هد رالف نف ERT ثع ره نالوا ندن ات كن رداسفو طظ

 ۱ كندع ارخ و رب ین راد نک هک رلید روک و رابدلوا ل رزم بوروش ود

 || هرورضلاب بواب راق دلوا دلا ص تس او لاله قرشهردرلاکد نل رح
 | بودا طس وت نوی ص » هدارا را دلوا باا ط هلص بو ابد ناما
 تو دنا حلسد هل رسا دالوا یکم هکیدلنارا رو دن رزواكنا هصق

 لاح نوح راهدیک بوج هلرل.ةناو لاجاولایعو لتهارلردسدک

 ند رل د:کص هکم تسانر هکر لب داب نیم ید وا هرزوا لاوئهود

 یرلسن ر كرلنا هدتقو لواو رب دنا ديما مطد ند هم ردّعح ال والئاز

 یدوسالارح هکیدتانطا اکا یورع دسحو ظیف یداتراحن ورع

 شلکود ندنولا يكاد ۳ تسو یدر اح بوک وس ندندب نوت

 یدررید هعبخلا قاازغ هرلنا هکیداراو یراترو-صیسوغازوب كیک

 چ هاش



 3 هکن ید هد هک تدیو ئیدی روک هل عصر هر ده راد سراقهاش 0

 توت آ دم هرمز هاحبولا ینهروک ذء ءاینا هلج وب یداراو دعتماو لسا

 هرکصذ دلا یدلا راوه هلمز بور داو-ط هلع ارسط یز هاحو 1

 تباوررب و )رایدنوط نطو هد: رایدراو بوقیج ندهکم مهرجموق |
 ۱ یاس قح هل تم اش قسفو مط یراکدتا هد هکم مرح f داوا ید

 را داوا اله ندض علوا راصد یدلبا الم هن جحر هس لګ یرلنا

 هب هکم لوسا دال وا ۵ رکصا دنا رلد د:ک ب وەبح ند دکم ئ رايصەډ و ٠

 || ادپانو دوبات م نمزهاح وربندنوک لواو یدلبارارق هدنتشقح نولک |

 ۱ یس هءدق ثدارا كبلاعل قح یدشرا هنلطاا دبع قسارو تموکح

 دمت ےءواو هيلظإلا ۶ هل غلوا قلعتم د اب او راهطا كمیمز :

 قطب هعقاو هک رداعت ( ردک رک ی زا م عز هاح هک رادد زس وک

 یدروک هدأت ءور ید هد ول رات ردکعد 4 ميز هکنداب توتاوا 0

 | لع ایفسو هلجرپ لج اج ةمزح مزمز ءامو م نمز ) هکرایدید اکا |
 | (ماعطرخو ماةسءافش تادراولا قامرلایورت تاکربلا معز هلهاو |

 1 یر, هلتعایا کال ارس رد هثسا هن م عز هک: اهر واب حج و مز قع |

 | هکردناکرب معمزردیداوص كنلهاو تالرععسا و رد .غلدرا قوص بوروا |

 1 ردافش هرا هتسخو رارولک هکمجحا وص اکا هکب را نسوص لوش رریدناق |
 هشم اک | زو:هی دئابوا ندوع وا بلطاا لہع نوح زدکر کت كرلهاعهط و

 ۱ ناثح س كرك قءزاق ىضو» یینفو رد هدهرب یخ كنويفلوا هکیدنا

 سپ ہللا فشک اکب یرسكندعقاو وب یهلا یدتنا بودیا زابت هقح |
 ۱ رگا زا 0 صز هاح هکر یدتا هءلط)ا درع و لس هعقاو جد هدش ولر

 || وشراق كرلت و یکبا نالوا هدنمان هلئانو فاسا تسدارتتسا تاب لحم |"
 ك ردراو یساو هجر قو دل لواو راردنا نابرق هداروا شا اخ ِ

 1 هل رام بواک نوعزوف هجالار هکنسهروک هدکشاد راو هو ص ؤ۵ لوا

  ردیزعا كم مزهاحر یکیدترود نوغزوق لوا هتشیا هترودیضوملوا |!

 ی راحید-ض وب غوا یرغ ندنولعوار جان ا د29 و لوایدراو

 % ل ۶ < ۱۱ $



AC FX 

 ےهءضص وم لوا باطلا ل. رل دروتک روک و 4 اح بولا نکس هل

 نوغزوقدوهعم هاگ ات یدروط تولوا رظنم ها هظلدر هدک دشربا

 ی دلشار هکع"ا یعطومرب هل راع هرزوالاوتم یراک دید هد هەواو تولک 1

 ه۶هزاق یرب بولا یی هباح بواوا للاخ نی هطاا لر ه هراصا دنا

 عشم ندراک لوا لاو رلبداک نواوا رادرب> نوار یردلوا لوو سە

 یعب رع راتوب مز هک ژژاموق ی“ باطاا دعا ۳7 رل بدت او را دتا

 موڪ هش رزوا تبااطاا د.عو ندهژا وی هدن رلارا كن هاو تو تسا

 یدشا هنراح لیغوا تواک ه.صع ید تاطاا دع راب دادا تاو

 كع بو دا یدو قہ ترم و> ها نو تا عهد ندمرزوا یرلنوش

 موق لوا ب واوا بااغو قاف ھوق شب رف هلبا یل غوا ر باطاا
 هغدزاق یب ویذ بودیا دھج لغواو ناب سا رلب دکج لا ندیلطلادبع

 رانا شو راشاط هدر یراةدزاو راب دز اق رادعهرب نوح رلب داوا لوخشم

 یدروتک مک: نداد اش ا یلاح لوا باطاا د.۶ یداوا ادر

 هدننروص یوغازو ی 6 نوّلاو را الس a ید ای

 هداروایرلنا یموق مهرج بواوا نی نملبا رهاوج عاونا هک رلتوب یکیا
 ند هرضقوب شارو ی داوا ناب او رهاظ هلح یدا را ڈا ناھ

 هاا بودا 3 تموص> a را داک ا باطاا ك ا تواوا رادربس> :

 Ça رکا یدتا باط!ادہعرلب دد ن ١ رک كل هرب و ھه ص > هرز ندلامو

 E د و دادما ا هکارز ردق وب زر ۹ هدااموب 6 هی

 ندفاصااو تو ره یدنک یامارگیدلوا عامر درک لوا رداو ها

 ا و یاد E یدد aE هر هعر د جد یس

 4: o ac رگرب ۳ )9 ف .An "ما کک

 هعرق نوح یدلبا نییع هنمان یدنک هعرفرب و هثمات شا رد هعرف رو

 دیمار اطال e.3 هعیما او ا aa رل سیع روډ کا لوا رو[

 شود هثمار یک با طا دد یدعتود هام رب دیدار اد بوشود

 واق روءهدرب هر هتک تاب بودا قرص زی طب اص am ٥ تاب جد

 لوا نوربدپا, را شهلکو رابکو ک ندرابغازوب نوا لواو یدردزود
 ِ ۰ ی 8

 هل دیع یراوعاز و لوا هک ر دا وا ید تداوررب و ( راد در دار هو

 ا

 د نیز ۴



 ا سنت لا یل م ق ملات وجا م

 شاص روغازو لوا ندم هاو رلددهعآ ها ورق هو نوعا نير |

 راددلوا لوغشم هرج برش تعاجر ندشد رق دجک ر ان یدرروط

 تسم مات یداراو در هراج هنفمو یدا هل هللا رانا بهاولا |[

 ندنسوبق هک یراوغازو نوا لواورل,داک هب ه.هک مرح تولوا بارخو |[

 یدیشاک یس هلفاق رایج اص بارش هب هکم هجکلوا نا هبویلروغوا |
 یارب هلبارش لواو رلب د ڈک د هبارش بور و هرانا یرا وغ ازوب لوا |

 قدا ےک یٹیا لوا لده ارو رایدلوا لوغشم هوهاو برط یرادقم |

 كتعاج لوا اهاقا بلطااد,ع ن سابع کک ر ۲ تویلوا مولعم

 هکید کد بوروا قالوقیدارضوا هنکو ایسوسش كن هناخ یرادروق سلحم
 یت وصم كلابا یرلکدا نت لوارردایغت نویفوارعش رهبراج هدغه |[

 اک لوا بودبا هقرس یزوغ از و نوا لوا ندنس وبق همک كراتا |
 یراک دشک د هنارش لطر ردق نالف هس فای راشورف رجنالک هیدکم |
 ناخ لوا هشد رق بودیشیا باک لوا سابع ید لاش” تاک |
 رابعا عیب ز رعلو ذخا بوصا قعءاج لوا د شیرف یدلبا مالعا ۱

 ییرللا كنرلیضههو

 نالواهدنحا دکمه رلرحاح یدرونک هنبرب یک کرک نیربمآ و لیگ بودیا 1

 أا یو یدلوا مزحز بآ یسهیاقس كن هلج نواوا یتفتسم ندراویق راس |[
 نوک لوا بولوا هدابز قلو هاجو رخافن كيلط)ادبع هلا هطساو |

 رفح ماع ی رح زءاح بلطاادبع هصقلا راتدتا مطق

 ںودا رساله یدالوا ثاکرا نوا هو دیک اعا قح هکر دتا رذن

 هيلا نا د ی ندنرلحا هسرر دشرا هعواب د

 كند روآویګ وز د هنمآو یکد كهالادرع «

 ډک ر ونل وا ناب و رکذ ید دلوا لقه هب هما

 هدنوآ یلدزاق یتسومق مز بل طاا دبع هکر دراشهروتک هلو را>روم

 رکا هکرږا شعا رذل هل لس یددم تاق كن دنکو یرهدناعم تكشف د

 لعوانوااکا لاهن نح هیلبانابرق نوجاهلا بر هسرولوا یلغوا نوا
 بودا أو دا ردن هکد دارد رلیدش را هعولب دح یسالکود نوح یدرنو

 یدلبا ناب هذ رالعوا لاح تروص الوا هیابا نارق نسر ندرلئا

 ردا نارد ی هل ج رد هدکلا رابتخا بو داتعاطا ی هلج رانا

 رو رسمه هدانز هننعاطا كن رالغوا بلطلا دبع راب دد ردکنس معا كساا



f و $ 

 رایدزا هل هعرق لوا یی رل عا یدرب و هنلا كنب رااغوا بودا هع ةو یدلوا

 هسوگر هدنامز لوا ورايد و وتک هنسوف هبمک تولا یر ەر لواهرکصن دناو

 یر ۶ روو یدا ن ابهکت كرل و نال وا هد هبوک تاب یدا راو

 یرل هعرقنوحهسوک لوا یدلبا ۳ رس یی هیضقفو لاحبورب وهنلاكنا

 یهللا دبع باط)ادیعهک وب لاحو یدشود هنمان كه الا دبع دعرذیدن آ

 قارشا ه دنس ههبج یدس# رون ید روس هدا ز ندن رالغوا هلسج

 ناولهپ و مسیجتشو لاج بح اص هدابز هللا دبعو نوجما یکی دتا
 كهللا دعبول وب هراح یربغ باطلا دبع کال ممویدیازادنارو

 ندلاحو شب رقموق هیلبا ناب رقیناات یدرونک ههاک ناب رق بولا یا
 رلب دتا یهد ند معاون یاو رل دک هتناو باطاا دیع تولواراد رب>

 هلفلوازاتم ندشلاثءاو نارقارتاسهلبا هلرج تاعسو ناقص هللاد-.عارز

 هک رداوا ید تیاورر و ) یدک فرح هشیرف مود یسلوا لوتعم

 ززامود دکعا یشباوب ییسزب باطا! دیعاد هک را دد بودا قاغا شرف

 رذنهکعا نارق ییو-اغوا نیلیه» د بواوا تداعو تاسر ول

 فقول ەد -ڈياوب هبلارولوا یدؤم هغلوا عطعنم رالس هک هسردنا

 هه اکرب هدزاخضرا هدنامزلواو ا راید د رد کرک قم والمٌانو

 نجهکر ردباو یدسشلواروهشعهلا تسایک و لقع .مامت یدناراوتروع
 رابخا یرلک دندا مو اعم نداعس لها بواوا رهاظاکا یس هفت اط

 هزاعسآ یس هسغ تط نجزونه هدنامز لواو یدراررو ربخ اکا ییبغ
 یوهدخاق مالسا لهاو یدنا رلشمالواعونم ندع” قازتسا بوهیح

 لوا یزوسكنروعلوا هدنت اق برع لاق دف و لوا هدا هح یهللا

 هلتع اجر ند شد رقر اکا هلتلالد تشي رف بلطلادبع یدا هدهناثم

 هروع لوا ییدعفاو تروص باطلا دتعرطدراو هاو كنروع لوا

 كاک "1 راببود | فقوت نوک و یدتا تروع لوا هدک دانا ض رع

 ردیا تراشا هربخ هن هدصوصخوب نج نالوا مپ رقع هروک هک وبات
 ست وا یدتا هدنرلةدراو هاو هنهاک لوا یدل وا نوک یسنرا نوح

 هل هود رلیدت ارلنا مدلا یتباوجو مدلباضرع هنج یرک هصقالزس
 رد هسرادعم هنیید كنشکر هدزکارا زس یدتیا هنهاک كدلا باوج

 كم الغ رککح هدا ناب رو لوایدعا هنهاک رد هود نوارلیدتا رنا



 ا

 و ج سس سس سس
 || هنمان مود هعرقرکا نسرانا هعرقو نسروق هود نوا هدسنس هل اقم |

 || هسعرف رکاو زس ردیا ناب رق هش رب كمالغ یر هود لوا هس رشود
 | مط هود ردقلوارپ هش رزوا كل هود لوا هس رشود هنمان كمال
 | كد و ڪشود هما كنەود هعرف واق هعرق هش بودا

 هک نس هل هدک دش ود هما كنود هعرقرس ردءا هدا زف هود

 | یدید ردشلوا یضار هغلاپ رقهود ردقلوا هن رب كمالغلوا یلاستقح
 | هسردیک رم را هود هلجرکارابدلوا داشهلجندنزوسوب كن هتهاک شب رق
 || رایدروتک هودنوا بولک ههاکناب رف سپ را دی دز یضار هن وب ك للا دبع
 أ همان كهالا دع دع رفرابدن آ هعرق تودوط لب اعم ههالا دعو

 | كهللا دبع دن رایدنآ هعرق هنن بودا هدا ز جد هود نوا یدش ود

 ا هود یابی هعرق بودا هدا ز روا روا یهود نانڪ یدش ود هثمان

 ۰ ید شود همان هود هعرق تب ولو رلب دن آ هعرف هند هدک درا هزوب ماش

 زا ناب رق هود ردق و هن ر كهللا دبع یلاعت قح باطل ادبعاب راب دتنا
 | دمو معلق ےب هبمکبلا بروال یدتبا بلطاادبع یدلوا یصار هغلوا
 1 تب ول ح اقر س یدد هک دعا ا حاهر انزالوا نیما

 نانتبطا هملط)ادیع سد یدشود هثمأت هود یس هلج رایدت اهعرق ځد

 1 صالخ ندحذ هللا دعو یدرونک هنن ر ییادخ رکش بولوا لصاح

 اسو هيلع یلاعت هللا یلص هللا ل وسر هک, دا ندتهج لواو یدلوا
 ترضج یر ءولغوا كد یکیان یی یدرو» ( نیصیذلاناانا )

 ح هجر دهن یییدلوا قفتانویلوا لیعسا میذو هللادہع یر و لرععسا

 || رواوا شاوا ندشاب كلرب و بایکح نوا ع فی رش ثب دود
 صاخورلبدسا ناب ریز هودأت یدرو- باط)اد,ع هصعاا) عاهللاو

 شی رق ون دنوکلواو رلیدرو ببصت هعابسو رویطو شو>و ماعو
 | توبن نوجو یداوا ءودزوب هلساک تید هدنرانب برع لئابق راسو
 | قاواهودزو هلءاک تبدیخد مالساا هیلع ربمف یدلوا رهاظ مالسا و
 هداز قل عمو فرس تهالا لع هلا باس لوا سیا ید ررعء هرزوا

 یراهتشا دادزا هلفلوا مضنء ید یاجو نسح *زاوآ هنغیدلوا

 قشاعاکا رل:روعو رازق نالوا لاج بحاص هک هد رم لوااب یداوا

 | یدررکچ هرابدنک هجوزت یهالادبعو یدرارروط هدنرزوا یلوب بواوا



 کا

 هخ رارطاخ دصق وب بواوا شود ههالادبع یزرظن راد زلوا نزجو |
 دن را کوک بواوا رهاط هرلثا هلا رلد روص بهم هکنالم یدرولک

 ب ونود ندنرزوا یو كهالا دیعو یدرولوا یلوتسء سارهو فوخ

 یدرانوط ظوفحو نوصء هلهجووب یهالادبع یلاءت نحو ید راردیک |
 اک لها یداک هراید هللادبع ہیک لوا هکر درلشم روتک هدتاور ) ۱

 هک اراب نویقوا .دینایمآ بک ارز یدلوا مولعم یدلوتكنا |
 كالوتقم یایص ترضح هک ینیدغ وط یاب ثامز رخ آریمغی |

 فوص ضاب نالوا هدانک | هدقداوا دهبش مالسااو هالصاا هيلع |

 دسام اط ن دف وص لوا هرطق هرطق بول هزات یاو كن هدولآ نوخ ٤

 ها اک لسها هدنامز لوا هدولآ نوخ نض اب قفوص لواو ردکرک |
 ب وروک ییفیدلءاط یر هرطق نا ندنا هک لواو یدیا هدنرلل |
 تاک لسها ن وعکنا یدغوط یسایاب كنربمغپ نامزرخآ هک رلیدل |[

 ید رارواک هذ ارطا هکم هل د صف كنا e راب دنا نعد دهلادصع |ا

 ىد راثوط نوء امو ظوفح ندنیش كرلتا یهللا دبع امت قحو |
 یدرردیا هده اشم هب رغ روعاو هی راثآ ندهللاد.ع لصتو ۰

 وک یک تلوار د هدخ اب ییئاضق مالسلاو ةالصلا هيلع ریمغر هک

 دیص هل ا د نوکر هک ردراشم رونک هدتاورو ) یلاعت هلل ءاشنا |

 رهز یسلک ود را هسی رفن ناسفط ند انک لها یدیشمتیج هراکشو

 ىدا راشلوا هجوتم هن دص هللادبع ندندناج ماشها رایاد هدواآ

 ن بهو یساناب كنهتما و رابدشرا ههالادع هدا هک نوج-اوا دو او :

 ا ل وشم هراکش هدنس هشوکر ب كنار لوانوکلوآ ید فاتمدیع |
 هکیدابد یدایق هدهاشم یر دصق ءوس ههالا دبع كتعاج لوا نوح 1

 یالارب یدروک هیلباددء دهالادنع بانج هلا يدرط تعافش ند:عاجلوا ٤

 بواوارهاظ ند بغ یدیغوب یرلتهباش» هنلها ملاعوب هکر واتآ بيهم ||

 ندهالادبع قانمدع نبهو رلدانا عد ندهالاد۔ع یعاج لوا |

 هک دا روهط هبعاد لوا دنياك ۆك یدروک یتمارک لوا نوح |

 ندهللاد.ع تواک ۲ مدام هدا ور ۵هالادع ی هنعآ یر ۱

 كمر و ههللادع یدنمآ یزرقو یدر وربخ هناها ن دص یکیدروک

 تنواعم ندنلها هثلوصح ك° وو ید ردا یک دک ندناکوک
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 ییاشءو هرس هل سو یراتشود صءب ما ك.هو سا یدلبا باط

 یهللادبع یدارم جد كبل طملاد بع هدک دعا ضرع هلطاا دبع

 كفانم دبع ن بهو نوح یدرمسا یتیزاتم كنه -ج هدنفعو لةعو

 نوروگ بسائمو لوتع» یدلوا لصاو هباط)اد,ع یربخ یس هیعادوب

 یدیا را ثعا ض رع اکو یدتا یدیماو راز قوح هح رک یدشا

 ههالاد.ع كندشآ س ۳ وا ردق هنمآ یه اما مدیسم اغا ر وک

 | نبهو تش هشعآ هدنامز لوا ارز ید سوک اضرو لی هنتلصاوم

 ۱ نوڪکنا یدیغو نوتاخ لەعاو بساا ند الک ی هرهزن قام دبع

 | یدل وب هاکعسا تک اتم لاس هدن رلارا هل بس اضر كف رط یا
 || مابا یدستنا هند یادت هللایضر سابع هک رداوا د تیاورربو )
 | هش راد نع هد علن اوج مانا یدتا ب ودیا تراکس>اک, بل ط)ادبء

 || بتکوروب ز هکیدلوا عقاو تاقالءهلبا یخ رب هدرادد لواو مدیا شک
 | هکندروصهرکصتدنا یدقاب هلا تفداکب یشک لوا یدیشهوق وا یناسآ

 | یننف كد رق یدعا لوا ن دشب رق مدتا ن نن دوق ین نس
 ىدا لوا ولغوا كساهوندنس هلو مساهمدتبا نب نس ندنسهل رق

 | مدتشان عد قاب ہک وضع یکبار ندک اضعا كسا رر و روتسد رکا

 | بودا سم هنکادرب كغرو بود ازوا لا س قاب تسر ندهربدوا

 | ید هکلدرب كغروب هدعب یدسقاب هلط اشحاو تقد هنا كروب

 | هرکصن دناو ی دابا رظن ها تقد ید اکا ب ودا س۰ ی دفا

 | لواو مرو هدا هدهاشم توست هدنرو تنطاس هدنرب ی دشا
 | رد رک هل وا هدشغلارا كف اغ کا ت وبنو تغطاس

 | لاوس هش و یدند هرهز نقانم دیعیرب_ ویصق نب قادهدبع یرب

 یشک لوا مدرج م دشا نب نسم لسهأت ه خوب نسب« درح هکی دتا

 || باطلا دبع هرکصن دلا لیق تاصاوم هلباهرهز یب هدکغد دراو هب هکم یدتنا

 | ییهلاهیرف كیهو لغوا كفانعدبع یشادنرق كيهو هدک دلک هر هکم
 یدر و ویلید ههللا دبع ی هنما یرق كيهوو یدلما ج وز هپ ودنک

 8 هنمآ یرق كسهو نوحا هللا دع ىلغوا بلطاا دبع هک ردل وفنم



 ا
 هیس هل یهللادبع هدک دش را هل وبق هبت رح یکلید تور و ولید |

 هداوب هيلا حاکن دوع هر همآ هکیدلنا دنا رە كواتم د.ع نبهو بولا

 دمطف هثعسا هک رل دلک تسار هئروعر ندنس هلق هبعنخ نک ردیک |
 وا یناهک عو یدنآ ندى رع هاتسد لاو یدنا رار د فرم تش |

 ید رون بوقاب هنب زوب كهللا دبع هروکذ» ةہطاف یدرولیب
 | تالاس اکب هک ردیم نکم ج ناوج یا یدتا كچ روک هدنس هه

 هللا دع لا ندن یدودزوب یراکدتا ادو کس هدهلناقملواو نسهدنا

 لطاو * هود تاس#اف مارا اما ( رش ) یدتا نور و باوجاکا |
 ضرع م ر ؟لا ی 2 × هنشعل یذلا الا فی #* هس ہت س او لحال |

 ۱ زونه هدعب مب ین ردهدنشع كمارح قلوا كل اله نعد # هندو

 هدوحو دهن ندنب هند تکیدتسا ندنبكنس ردشمالوا رهاظ قللالح

 ۱ دو ردا تب اج ايدو ضرع ودنک یش هک نالوا ع رک کک هلک

 | ةن طف بودبا هناهب ییتفاخر كيلطلا دبع یسااا هللادسبع هکر ردنا
 هکر داوا ځد تیاوررو ) ۷ تافتلا ههروک ذم ۱

 هر هیمعسخ دطاف ید هئروع لوا هدلوب یدروب هدیک هراجیمر هللا دع ۱

 هدقدلوا عقاو تب اکحوب هرزوا یب دئلوا رکذ هدنراارا بولک تسار ٠

 عیرو ؟ ی روشلک نوئود مرو هدیک هکعنا راج یر الاح ی دتا هللا د.ع :

 دهه رکص د دح اکن دفع توراو هر هنعآ دنا هللا دم ۶ سا د رواوا هم

 هللا لص هربت f تواوا لقسم هب هثمآ یدج روت یدلنا تی ها

 ناو الم 4 ۳۳ طاف هلل ادع ۳ رکصت دنا یداوا ها هاح و هيلع :

 یرول لواهطاذ یداو | هسهصازوس تاک: دید لوا ی دا هدک دعا

 یزوم لوا هلکنس هللادبعا ی دتا كی روک هدنس ههبج كيالادبع

 من یدتا هد. یک دلوا نی هت روع چر EE اب هارو 1

 ٩ یدتا همطاذ مدلوا نیهد قام دبد ن بهو تش ۳ لالح یدنک 1

 هدک ههبج كنسنب ار ز ردقوب مشیا هلکذس ےب هرکصن دم هللا دبعا |
 یرو لوا یلاسعقح هلوا مب رون لوا کید هلد مدیا شمروک روترت ۱

 1 ذقرو رک رداوا یجدتاوررو ) یدید مه دهن شک باص 4 یریسع

 || یدایا ضرع ههالا دبع یی دنک لاف ما یشادنرق رق تانفوت نا ||
 ندتاه ن موق ندندالوا لیععا هکیدا ششا ندیشادت رف هکنوصکتا |
 ) سس 1

 ۹ رب #۴



 هلواسع | لق ییاتلوا |

 1 لوا کلم لوا ها لک وم تالهرب ۵ و زنه كلبا هک رار دا )رلي دلاق

ag 

 هکدرد تورۆك ىئ لوا هدنسهه < كه الاد عو ردگی ریش رگ بر ٠

 تااورر و ) هاک هدوحو ندنوب و هوا ندناص كن : و ریپ لوا دیاش

 نواخ نرسوک بودا ضرع ههالا دع یید-ک هکردلوا ید ۶

 هلا هما تواوا یفرافم ندنا كالا دبع نوح ىدا هب ودعیالبا 3

 قالع اکا هللادمع هرکصذ دقدلوا هلماح ه رمو ترضح هنماو تک |

 كی? روک یب واطم رو بودارظ) ههالا دع ه ودع یالیل هد داوا

 کچا تک هلروع ر ج رکصذ الم هاکنس هللا دبعاب یدتا

 هلل هللا دعا یدتنا یلیل مدعا نک هلا هنمآ الح م یدت | هللا دع |

 هدّع دلوا یقالماکس ام دم رد وب مجاح هلکنس مند هرکصت دعس یرو

 شبج > لر هلا” یسایض هکر .دناراورونر هدنفلارا كىچ ینا كنس

 ږدشلوا لعتنم 5 ارون لوااملاغ نسسعا تک هلا كلالح نوح ید

 ی دد ر د-ثاوا هلءاح هنک رکب كل اقولخم هکر و ربخ هب هنعآ راو
 كرل روع ناناوارک ذ و هکرد هه جو لوا قفوكن هنلنحتالاوروب و )

 تیاو ر هپ یدنک یوار رهو هلوا شاوا قهع* ضرغوب ندنعوم

 ۳ روهط 0 لم لح كسضح لوا 9

 د رد هدننا هرب ندتهالعبار ۶ ناللک

 7 هدس وارر و .J بیم سایر وا قد مشت ماا هدنماناح هک ردرلثمرونک ریس لها

 ر ههه ندهللاد, عید رون هکید, ی یم هشت رعمول و یسدجا هعج |

 ۱ تتاح هک دلبا صا هت > نز اخیلاعت قح هع a یدلوا لیفاتم

 : هدنطا و ۳۹ هک. وا مظع 4 ی ر رون رل دحا قبر وق ٠

 حرفوزا رھا ناعسآ هکشالم هکر دلوا ید تاورر و ) ی دلبا رارعتسا :

 یماط كل هک بورونک یی ید "رب لع بونا هری لیباربجو راب دلو
  رونهک راددرپ و تراشب همز یور عاش میجو یدلیابصن هنب رزوا |
 | هاک هروهظ ندنا رکی كن الخ ات یدخا رارق هدنجر كن هنمآ یدج |

 || نوکنرسرانوپنالواهدنزوب رمان هدنحایص تن هک ل وا هک رد ورم )هلوا |
 ۱ س وکو 2 0 2 لاح لوا هک قرف ن وک قرفو رلردلوا

  % Iدل ۶
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 نا طش سد یدکح هاب رد رع*یر رس لوا هح وا ماع نوگ قرذ

 هروعلم لوا هصخو عو یداقا یدنا بواوا هایسورو بوکنهو نودرح

 بواک هسفولا لیحار یدورول یدرک ناریح و هعارس یودنا هباغ

 نها دعم مز یا رلى داوا عج هنت اق كلا نبط اہ عیچب سا یدتا داب رف

 کیدل وا ك اله یدتا نا طش نس ردنا دان رف هل وب هکب داوت اکس

 رل دشارلدا ی دیغ وز کش داوا هلال یک كنو ج 1 هلا تیک وب

 هد هثمآ ندا تروعول یدتبا ناسطرش یدلوا عفاو هتردن یلبصا

 حد هرکصن دس رد هلبا د لوا یزد كنرخآوایئد یدلوا هل-ءاخ |

 توعىم هللا ماد نیکسک دح لوا هکارب ز اب را هسک اظ هطوب هک

 هسکش یمانصاو لاطنا یارعو تالو ریخت ین هل طاب ناندا بوا وا

 هرلکوک زر هدنتلود نامز كناو ردک رک تا غاز > یراقو رجوائزو

 راملاق تناهک ندئسارا قاخو را هدنا عثم ندعا ع” ق قارتسا نوقیج

 دجاسم بز یوریعاوردک رک هسنبا [ظومبویاب وس ق - بو دب | ل دعو
 یب داوا نیبزت هللا هوجو تا ا وک نا “اردک رک رهسایا نیب زنه

 هدنآ یتتنادحو ورک د كتیااعت قج قهرراو ههر ر هز هد ادو یک |

 رلثا ن د هک رک دساوا تعاجرب ییما كناو زدک رک قانلو هراکشا ِ

 هرکصت دعس رد شه روس نده اک رد بو دا نوعلمو مجد ن وا

 راپ دا نیط اسیشر دک رک هسلاق بیصت جج هد اسید نوجگا مز
 كرلنا و ردشعار هرزوا هوبط ید یاسا نلاعت قد هک هج عداتسایا

 ظح یافیتسا ندن اظ نالک یکم دهه رد راو یر دال واو لاوما

 ناطیشزروآآریبصت بو م اق مورد ندرانو هتبلا یبک کی دتبا |
 هدیچ ل اص > هدتما وب هک دو واآ هت رکیصت مو ار : وب ی دا |ا

 هلا سه بنطو یک رکنم ین فو رعد هارد راو هدب دئسد ت وا و |

 هن رلملق ل رلنازب هک هپ عرایدتا رلنا یک ماحرا *هلصو لاوما قاغا

 لظ هدن رارظن كرلنا بو دبا اقلا وزرا قجال را قلها رکو لالض ببس ||

 ژ رولوا ل الهو راتفرک هللا نعاوسخا مزب رلنا هتبلا زردی نبوت ِض 4

 یدشا ب واوا نادنخو روس یدتشا یزوسول ندرلبا سالبا سپ 0

 سو> حب تو دا ص الخ ند صو 5 وک مب ک ریش ةا

 هک ردا وهزم ا ِ 3 هللآ ير س د نا فر کی دا تو :
 نک ا

 2 دو

 4 لوا #



 یاس قح هک یب داوا هلع اہ ہد هنمآ د هک ل وا
 یس) 2 هتک ران دنا یساک ود تو ر3 لد ااو حو باود

 كلا د دج لوا یدابا زارو هدر انا یس دفطذ لر نوع

 هدنح ابص له لواوردک رک هساوا یبارمسكارهزیورو یناماونما

 نوک لوا هک هل وش یداتوط یرللد تواوا سوم نڪ كرل_ھاشداب

 ق رشم یروطو شوحو تادناح ترغمو راددالوا ردا هک بوس روس

 نانچ مهو رابدرپو رلت راشب هنیرر بوراو هنب رویظو شوحو كنبناج
 دیاعیلاعت هللا لص مےساقلاوبا کر ادعا تراش هن رر د قول ابرد
 رمد یو اب هک ا رد رله و هدعا ور )) ردک هک هد وجو مشو

 ۲ هللا ساعم تاقو ط2 ال. نود شارو مد ند زالوا هلءاح ه ادخ

 أ ا دغ هع: وط یرلناورحو ید نمراشد یرل> اما هکلب وش رلب دا التم

 | یدل وا 4۶ اح سوهلع هلا لص هرادخ لوسر دما نوح یدززالو

 | رلچاغاو یدفا زراحو یدغا اروم؛ بوپ روب ٽڪر ل لوا
 ۱ كل ريم یلاعاو هر یس = ی دئال زو ڪڪ ۲۱ عو ی دل تند

 حلا هنس هلس لوا هکلیوش یدروب ینازرا رشک ربخ هشدرف هللا یتکرب

 قارا هن ما یآ زوفط تر ظح لوا کرد لفت )رل دتا هیمسل ود

 ۱ AL ی یدتا هک رد ورم لد هما ی دنا ۲ روانا كسکا هو

 قلرغآ ندا روهظ هدرلنروع نالوا هل ءاح ۳ ارز مدلب یمدلوا

 یدلوا مطنم عدی هکید اراو ردلوا نکو یدع اروهط ہرن

 | یت یدتا یشکل وا مزلب مدا نب یهبدلوا هلءاح ندمرولیب جه
 وربندنوک ل وا یدتاهنمآ هرب كتماو و هل دیس كتماوب نس هلم اح نس

 1 هدانور ھت یداک نیس تدالو نوح 9 هاءاح ۵ د)والصاح نیعیاکب

 | ¥ دح اولا دعصلاب هذیعا (رعش) یدعا ںولکاکب یثک ودروک لوا

 ۱ ندا هنو ( یددوق ده فلآ یجدو ٭ دصاح لکر نه

 ۱ ندئ رور مدروک هد هعقاو هکیدا عر مبدج یدتا هک ر دل وقته

 اد. هدمرظد یراکشوک كد الو یرصل هکر د.الوا یدشود ندروت

 || کیدد یرمهب یدد مدروک یراکشوک لوا هد هکمن هکلبوش یدلوا



 ډک ٩۳ و

 یدتا هک رداوا جد تاوررب ندهنماو )رد دآ رهشرب هدءاش قرط

 كناوب نس قیقح هکرلیدبد ندیغ ملاعاکب مداوا هلهاح هدجنوج

 *دحاولابهذیعا (رعش)وخوا یذیوت وب هلک هاند نوچ نس هلهاح هندیس

 یتاد-ق هارایح ٭ دناردبع لکو # داغر لک ین # دساح لک رش نم

 هک رداوا یءالع زود مکیدب داکس یدتا ییغ ماکتملواو ۶# دهاشلا

 هریدل وط ی راکشوک كالو یرسهبرک هقوط رونرب هلبا دم لوا
 هدلحاو تاروت یان كلا هکنس هوو دم د كنا هدةد_غ وطو

 رددح یان هدنآ رقو راروقوا نیدج كلا نیمزو ناعسآلها هکر ددجا

 هللا یلصرب ےب ترمضح هنمآ هکر رد هخرزوا كلا میراوت و رمسلهارنک او)

 كهللا دبعو یدالوا هلماح ید هدنزرفر یربغ ندلسو هيلع یلاعت
 ردیایعسا نردس ) یدالوا یرقو ییغوا چت یرمسعندنا چد

 یدحوک نداد هللاد.ع یردد نکیا مش رقانا زونه ترضحلوا

 كهللا دبعو ردشء دردوب حصا بودبا می" ییاوروب یزوج ناو
 كهللا د.ع هک هدا یرابرقا كئسانا یدلوا عفاو هده دم ییافو

 هر هدم یهالا د.ع هدن امز لوا باطلا د_.ع یدا ول هنده یسانا

 لوفر و) هروتک هب هکم بولا امرخ ند هشدم دک ددا شم ردنوک

 هيلع یلاعت هنا یلص ری 19 تافو هللا دع هک ردلوا جد

 قلیآ یکیا د وخان و ی دبا قلا یدیا یدیا ایا زکس ییرکی مسو
 كلطما دع هرز وا یییدناوا لعل قباسو ی د ر وتا هددشب یدبا

 ر د د وه یرفوب زجر یکیدید بودیا تبصو هبلاطوبا هدنافو نوح
 هقراف # د رد ها دعب 2 »۴ یدعب قاثم دیعا كيصوا (رعش )

 ا نکا ما هدک دا نافو هللادہع هکر اردنا *٭ دتهلا میوه و

 یدلاق ث اریم هربس ین ويف یروسرب و یس هود شبو یس هبراجرب
 یلاعت دو اد-خورایدد مش هدنایمآ هئرمضح لوا هک ردب وره )

 یسلوویظفاح كنان هایدرویب بودنا باطخ هر هکنالم یرلترض>
 انلعح یذلا هلل دا كال كرابم اوره تاولعاکا ےہ ایفک و قزارو
 ناعلسل او ن اوا صلا فلا رش هلع لاضفلا كراملا ۳ اذه ٌةمانم

 مالالا كاللا هللا رم

 قید هيلع ته من ك طح 2 ا 1 *%
 ا



 و ۶ ٩۳

 ۲ ندینارغ نالک هروهظ ,دنفو ید دغوطو یت دالو تیفیک و ناکعو
 | .دنابح لاحو ثداوح ضعب نالوا عقاو هدنس هک یت دالوو ههشوب
 ردهدناب هذبنرب ندهباقوو لاوحا نالوا عقاو

 ماعلا رور لوا هک رد راش ع |یقاقتا هن رزواكنا خم زا وورمسلهاروهج

 | نوک قرفدوخابو نوک شب ىلا ندنس هعقاو لیفاما ردشع | دلوت هدلیف
 ٩ هک« لید ناڪڪا ةيلب هلا یک وب یجودق كلا اعل قح ردشعوط هرکص

 | كڭرض> لوا ییانعهوبالهلجو ردشم روب عفد ندنزرزوا یسلاهاو

 ناوصا ص3 هک ردلوا ید لوق رو ) ردرلشعا دص ندشنوپت ده اوش

 | رلیطهبو ) ردشلوا عقاو هدنوکرب یسکیا ریخت ترمضح دلوتو لیف

 ۱ زوئوان داف هعقاو یدلوت كنربضح لوا هکر ارد ه-رزوا كنا جد

 | نکلو ردشلوا مق او هرکص لی قر هدنتقرلیضهب و ) هرکص ل
 || نالوا روهشمو ردصگ لوا لوقو ردقیعض ید یسکاا "رالوق و

 | ند اطعو ردشلک هدوح و هدل والا عر هام ترضح لوا هک ر داوا

 || یوعد یغب داوا یرلقاشنا ه رزوا ییععو كل راوت لهایرایضءد

 | كترضح لوا هک ردرلقفتع هن رزوا كلا خد هفئاطرو) ردرل ثنا

 | یییدنلوا رک ذ هدلوآ ناب ار ز هوا شاوا عقاو هدناضعر هام یتدالو

 دوخایسههگ هفرع هدعخ مابا هنجر انا ی دج ٌهفط قولع هرزوا
 ۱ ۷3 لح تدم كر تضح لواو ردشلوا عقاو هدب ب مانا طسوا

 |  راوئو رس لها دوخ ینیدالوا ناصق و هدانز بواوا یآ زوفط
 هدناضهر یدالو هک ردا اضتقا هرورضلاب سپ ردهیلع عتمه هدنتف

 هدلوا عبر رهش هک ردراثلوا بهاذاک ۱۲ روهج نکا هلوا شلوا

 كن هروک ذم ۵ فلاطو یدلبا رو ره یرکذ اقاس هکتنردشاوا عقاو

 دف یرح رهشا هدنامز لوا رافک هکردلوا باوج هنن رالال دتا

 | یرمغن ده ا یذ یرلعح زلنا هللا بیس لوا یدرا ردا مسخ او
 | رذکلاق :دابز *یسلااما ) هکتردنلوا عقاو جد هدرابآر اس
 | هدتعاونط اویل اماع هوم رگ و اماع هرولح اورنک نیذلا هل ضد

 لوا هک ردنک سد ردبا تلالد اکا یس هع رک تیآ ( هللا مرحأم

 عقاوهدارخ الا یداج یع الر فک هدلس ید دغ وط كت سطوح

 ی داج یراه رشت ماناو یرلهفرع كرلنا هجر دعن و سد هوا شاوا
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 هزچرانا ید هغطاقولع هرزوا یییدلوارک ذامدعم تواوا هدارخالا |[

 نوا فالو ۷۱ عر غاز لج تٿدم یآ زوعط قعلواعقاو هدن را ارلتا ۲

 كلر طح لوا هکر درلش |فالنخا!عو) ردنک<قاوا مامتینوک یصکیا |
 رسو ےرات لهارکاردڈلوا عقاو ینوک یجج اق رول نح ءام یتدالو

 یا نوا هلبس هک ندلو الا عیرءام هک ردوب نالوا روهه هدشنابه

 كروزرمهامهدنارا.۶ ضع!ویدلک هدوج و ترمضح لوا هکردیشمک نوک د

 ف وج ن ۵ عو یدلوا عفاو ولد یداک هد وجو هد تسکیا نوا

 شمک نوکنکس لیس ده ندرو نعءاهرزوا یرلعکګ' كرو یک |ا

 میر یتدالو سو هيلع یلاع هللا ىلص كربخیپ هک ر داوم ناوضراو |
 هام هک رداوا لوف  رلیصءدو ) ر دشلوا مهاو هدسشوا كاوالا ۱

 قاعتاهنرزوا كار لهاوردشلوا عقاو هدددش ود یکلوا ندروب نم

 ام زا یی اهل شود نزوک یعدالوا كهچ ا هکر رد
 ماصینوک ددشود ییارعارب هکر دو رم ندنع رط هئع یلاعت هللایضر

 1 ۵ درو باوج ت روح لوا یدالنا لاوس هر ادخ لوسر ندعلوا :

 اوا عقاو EA هاش ود یو ءادعا اکیو ردمشع و ط نوکلوان

 ىا هللا لص زع رە مزید هک ردلوهنم ید ند سابع نو )

 | هبنشود ادعا یو هنر >- لواویداکهدوحو یتوک هءنشود سو هيلع |۲

 1 رد شود یتوک هش ود هاوصوه یدوسالا رع و ردشلوا لزات یوک :

 ا لو او ردش لوا لځادنوک هبنشود هب هس دم توهیح نوک هننشودد ندهجمو ّ

 ۱ راسكءاظعروماوب اب اغرداثاوامفاونوک هبنشو د جد یناف و كرورس |ا
 | رکا هکر دند:نهجلوا یییدلوا عقاونوک هبنشو دبوبلوا عقاوهدرانوک |

 | لوا یدیاوا هدنوکرخآرب بویلوا مقاونوک هبنشود یتافو كنرمضحلوا |8
 ۱ تح لوا) اکا ھار یدردیا بوی هتماش توتوط وک نوک |
 | نادرغوط شنک هرکصن دنع ولط قداص حص یفو یتدالو |
 ا كلا باس> لهاو یدلوا هدنتقو یعولط كلارفع ندرة لزانم مدقم ||
 هند رکی گل ا سادت ند هیمو ر روهش نوا هک رارد دن ر زوا 1

 كهامهدد ندسرف روهشو ردءفاوع هنسهرع دوخاو هن نکس یرکبا

 | ندنتهوکح ءادتنالئاو رش ونءارمسک هک راردباوردقداوم هنس دن نوا |
 لل مه اجو یدک هب ایند ترمضح لواو هکیدیا شم لی کیا قرق |ا
 RR RRR RESETS سا تاک

 + لوصالا #
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¥ ٩0 ۶ ۹ 

 ندننافو ك يمور ردنا گم | هک ردرا ید زونک یزلب ربعویحاص لوصالا

 ناویدلک هایند ترضح لوا هکردبا شهک لب ییا نا سکس ز ورکس :
۳۹ 

 هکف ابعسا ن دو ن ذس أع نا هد ےھت تلک یوو

 ن دنن امز یسع ترضح هک ردرل شا 3 ردن دم> روه اکا

 ی دی و ا لی زوتلا 1 دد ام زید الو ترک مز

 ن دياب مشعم وا نال وا ن دم وج ماکحا نفر ھمو ) ا هللاو

 یر کد لیدح ندرمشع نتا حورب ییعلاط كت صج لوا رک ردلوعت»

 | یدا هدیرعع یزشهو لسحر هک و لاح ردشع | حارا هدنس هحرد

 هرهزو هدف رمو هدلج جد تاتفآو هدیس دا یا یادت 2و

 | هلیفرش سارو هدنارمم لوا رقو هدنو> جد دراطعو هدنوح هلدرش

 || هدتاورو )ید هد دادسعا *هناخ هدسوف هل فرش بند و هدازوج

 هد هاضرب هد هکم سو هيلع یلاصت هللا یلص ربمغیپ هک رد راشم روتک
 ۱ ن الایا ردروهشم هلکءدزازب فشو ندج تب هناخلواو رد عو

 | هدهحوکرب ندنفاوسا هکم هناخ لواو رووا ترابز بوناوا ربت هلکنا

 5 و بعش هدهکم هح وک لواو رار د داولا قاق زاكا هک ردو عقاو

 | تربضح هناخلوا هکر دلقن ) ردهدعضوم نالوا قورع» هلکعد مشاه
 | یدلشغاب هسیلاط ا ن لیقع ی هناخ لواو یدیشکد ثاربم هريمغی
 اا یشادنرف كفسوبن جاحیبهاس لوا یرلاغوا هرکصن دننوف كليو
 | هنارسودنک ییهناخلوا دجشرو نهو را,دلبا عیب هیقل فسوب ند
 ا بولاق هرزوا لاونم و یدراریداضب هیارس لوا هکن دابا لاخداومط

 ہدک داک نوڪک#ا ج هر هک نارّرم> یسانا لدیغرلا نوراھات

 بودبا حارخاو زارفا ند ارس كیفعت فسوب ن دج ی هناخلوا
 لا هللاو هلیق هدنا یزامن هکی دلیق دجسم

 هدنندال ونی> سو هلع یلاعت هللا لص ترضح لوا ۴

 ٩ رد هدشناس هع رب نادتسارغ ن ال کص هروهط

 | مدیا هدنناق كنهنمآنب هدک دا روهظ لج عضوراثآ هی هنمآ یدتا

 | هک هدح لوشانرلیدت الیع هنناح نیمز رازدلب هکعدروک مدار ظن هلآ

 | نیش هلب شهر رازدلب هکر دلوا ید تیاوررب ورابداوا یلعتود هنیمز



 کوطیارت
 یوم اع سن دو رپ E RTE RS LS EID a a بت

 یدلیالج عضو دنمآ نوح رارشود هاب دکم دنا نطن هک رلیدلوا

 | هک هلهح ور یدلوا ینارو هلج ییارسو هناخ ه دارا رور ندا

 فوعن نجرلاد.ء ( مدهروک 5 یرغ ندرون هدنګا كنهناخوان

 كنها یدسشا هک ندفوع تشافش یسانا یدشک ردیا تباور
 ی وط یرغآ ین هدمآ هک هک لوا مینا سا اا هلاق
 هعالوقیدشود هوا ےب توغوط لسو هلع یا هللا لص نطصاادجو

 نیمزیور كده رغم ندق رش مو یدشربا یزاوآ كبر كجر ندباغ
 مدروک هلبارون لوا ییضهب ندن رایارس كماش هکلب وش یدلوا یناروت

۰ 
۰ 

 تلطر د-ءرزوا م ن وہا قو-> مدروط بون اط هرکصادنا

 رهاط قلندآرب ند اج عاص هدعن یداوا یراط هژلرو یوخرو

 یهارب ینآ كدتلىا ههر یدتا یسر 3 هکعدتشا هدلاح وا یدلوا

 میهار او مدردشریا هب هکر بتم عاقب ماغینا برونک هندناج برغم یدتنا
 یدلبااعد هلا تکرب و تراهط بوصایهن رغاب ینا مدتبا ضرع هللخ
 داب ید ا یشک نایلب وس نداغلوا هرکصادنا ردیا فوع تاش
 كت نسا ةمك نوساوا تر اشد هلا قرشو رع كناسئد اکس

 كس ەرە كالمو ند س E ره ها قو "هورع نسیح دا ۱

 هدک هرمز ن هنگ وک تشاد هدا ل# هلا لزوس كنسو هشداب هنغادوب |

 هلل | ییصریمغی ات یدا هدم رطاخ مب یتعموب لصتم ردیاافش هلوا روشح |

 مدلوا ندم السا قاب *هلج نو یدلوا ثوعىم )سو هيلع ل :

 یدردنوک همز یهورگر ندهکنالمهفک لوا لا قح هکر دلت ) ا

 نددنمآ را۹ لقاص ندنمشچ كرانج یتاو هدیا تظف ا۶ یهنمآآ |

 دعا زاوآ عیظعوب یدنوط یرفآیب رک لوا نوح هک ر دلو نم ۱

 ده ناس م: یداغو شو ضایرابوک هکمدروک مداوا كل هفوخ نا

 دهوکوا هکمدروک هرکص ندنا یدلوا لثاز ندن وقروق لوا یدنروس
 هک ومااحو رددوس هم دناص ۍد-انوف تب رش ضاس هتساکرب

 لصاح تشنابطو روضح رباکب مدا قتب یش لوا مدیشهاصوص

 هشاطرب ندرلشو ہیک لوا یدتا هک ردلوفتم ند هتعآ دن و ) یدلوا

 لواورایدنوط ییهناخ ماست هک هلا تیثیحر رلید تا هحوت همهناخ د

 اع ق یدا ندنوفا داود د مذ یزارادنم كراشوق

 هک ب #



9 ۷ % 

 ییز ب را غمو قراشم هدنامز لواات یدردلاق یباج ندمزوک مب
 ہد رشم یر رلیدلبا بصا قاعس حوا هکمدروکو مدلیا هدهاشم

 تیاورند هنمآ هنب و ) ,دنرزوا یاب كن هبعک تدب یسب رو هدیرفم یرو
 ۱ ییزو بوق هن.ءهز ی رللا یداوا داوتهد2 نوح یدسا هک ردشعا وا

 ك: رڪ ینیرلةهرو ب واک هترزوا یزید یکیاو یدابا هنف رط ناع*آ

 یتغعرپ شاب هکردلوا ځد تداورر و ) یدردنا محبسد هک اب وک یدلیا

 هبفک توئوط هتضقر ندر هرکصتدنا یدراقا دوس ندناو یدسما

 هکبدةیح رولر هلکنا ند و یدراو هدوش» یدلوا هحوتم هثناح

 مدرو ڪڪ هل ارون لوا ند راکشوک كن رمش یرمصت هد الو ماش

 یدتا داو د# نوچ یدعا هک رداوا ید تیاورر ندهنمآو)

 مط4 ودنک یدو یداوا نیمی هد بونا تاو ضاب رپ ندکوک

 مدتسشا هدلاحلواو یداوا باغ ندمزوک هکلب وش یدردااق بو دیا

 دبلاوء ناو لر مدرك هش رغو قرش كەز یتا هکیدشا ادن یدامءهر

 رهرویک هبفنح تام سابلاک او رهدنا اعد هلا تکرب < ك وط هالا

 یلخ ابردات لروتوک ہرابرد مات یناو دنا ضرع ہی*اربا یردپ یو
 كنا ہد راب رد افیقح راهلب بوب الکا هللا یتروصو تّفصو مسا یتا

 هدنامز كلاالا هل اق قا لرش ردد هرز هداي٬ز یور ردي ام ی

 فوص ر قآ ڏر اق یدروتکو یک ید هر ؟ص نده ER ۳3 وغ

 یسراب فوص لوا هذتباورر و ) هد لاح یییداوا شلراص هنسهراب

 یدیا راشعوق هرزوا یس هراب ر رح ل-شب رب یناو یدیا قآ نددوس
 ذخا د# هدردناادن یداتهر ناو یدراوط حاتقم حاقرب هدنلاو

 هرکصذدلانحاتفه داب ةنازخو نحاتفم ترمصنو ییحاتفم توبن یدتا

 ندناو یدیا مظعاو رونا ندنکلوا هکیدلوا رهاظ ید یس راپ تونر

 یس ادص یملکت ناسااو یک یزاوآ یداند شوفو یک ییهص تآ

 ندمرظتبو دنا حض زر یدنشیسهراب تلو لوا مدتشا رازاو ایک

 ید انرب مدنشباو یدا هدا ز ند و یکلوا تب ویغ یدلیق باغ

 ماع یناو لردشالوط ینیمز فارطا«ید-ج كروتوک هکیدردبا ادن
 یتقر كح ونو ییئوفص كمدآ کاو لدا ض رع دن رااحور نحو نسا

 سس لّورهسا و لح كيهار او یئدشو تو كون هدتاو رب و )

KJ # XI ۶ 



> 1۸ #۶ 

 ییتحاصف لالیع"او نب ربص كب وا هر نس كفا عا هداوررب و

 یر بل عو یندهز كنايك و نآوص كدوادو ي كئسوب و

 ءاینا ینا هکیدتا یدانم لوا هکر دلوا ید تباوررو ) كنوط ینازرا

 كنرمضح لوا هک ردنوحا كنا كردلاط هتسا رد ی الا تالسرو

 فاصوا عهاج* تسرب ب هد قالخا ثراو ( رعش ) ردراشءد هدنحدم

 هدا رلب :درونک ورک ید هر 2 ددنامزر ردیا TT عوج

 یدرلهاطیردرطق لالزبا ند هراپ رر حلو ای سهراب ریرح شارو درب
 نداد لاو یدلبا نچ یادد ماد ج ۹ ؛دردیآ یداثهر و

 تسغرو عوط در ریا م هصف لد ہک الا ید ال اق قرار جد

 هدتناور ( لاب هو ا ) یا هللا نذاب یدا وا لس>اد هلا

 جوااکب ندبیغ اع یدغوط دڅ نوح یدتاهنءآ هکر درلثهرونک |

 كرانوب شا وک هکبدیا هد هبت مړ رنو هل لاو ی داوا رها یک
 هکیدناراو قا ربارپ نددرقن هدنااكن رب یدیا راغوط ن د:«ا طم یرازوب

 ندد رمز لس ر هدالا ید گل یو یدرواک ك اهرب ندنا

 هلبااض_ ی وا یسهشوک رهو یدا هشو ترد و لوا ی دی راو

 نردو رداد نکو هکیدردیادن یجدیدانمربو یدنا وا نیز

 یینفره هللا بام>اب و ل برو قرش كناټد ی هشوک

 یدوق هش رب هتروا ككل لوا ینلادح سب توط كسدارلبد یسهشوک ||

 نوڪ ییهثرکت a.s هکیدتا ا رپ ھلن یک "یدا-هلوا هدااح ]وا

 هلو ییهبعآ کا یا هل قد هککلوا هاک او یدلبا و سر تاج

 ندا روهط ك دبیع le ل واو یدلبا یک رابه ن ؟سه كناو یدایو

 یدج یدا راو با ضاب رب هدنلا كبس یوا لرد يک

 رب رح لواو یدلنا لغ تب ول یدب هلا هر قد را لوا هدنکل لوا

 یدلغا وغراصر ندرفزا از ا وک هنن رز واو ید راص هنس ه راب

 2 د ا ی دانق یر اد« تعاسرب بولا ید ندنا

 ص لوا یدتسا سابع نا هدنرا حدید هس ابع نا یربخوب
 صعش لوا هرکصذد هظ ر ردبا هنمآ ی دیا ناوضر تنج نزاخ

 ۲۰ هاو هد رق الوق تور ات ندا اف ىدا
 كنم زوک یکبا سیمده الا ھنن ج ندر زوس-لوا ناما یدلب وس

 د ییسارا #



 كرا ربمغب عیجج ول وا تراش راکس داب هکردتاو ی دب وایسارا

 هدا ز ند ساک و د لتعاههو لع كنسو راددا.5 ینازرا اکس یمواع |ا

 ۱ یتظعو تبه كئسو رلردتا هار اکس ۳ راح اتم ترسو یداوا

 هنرلق الا رتشا یکمان كنس یک ج ہک هلب وشرلب دشنااقلا ھسانبولق |
 ردا هتم ) هللا باح اب هلوا ش و ےس ه> رک ارشود هژزراو قو ۱

 تسد روا ی د ک یشوق ن ر 3 ا صع هرکص دنا |
 دم : 2 دعا تواک ۳ ید دو وص هن نغا ی ۳ ی 1

 ا د مدتارظن اکا نب یدر ودنسدر ک١ ند زغا وود هنن رغا

 بلط هدا ز ید ند هنس ید دوق هن نعا لواا کک بودا تراشا |

 ترع> لوا دک هک لوا هک روزا رونک هدتاور ( یدردا 0

 قید وجو یسلباو راب دشود هخ رزوایرزوپ هل-ج رلتوب یدتا دلو |
 هک ردشلک ہدربسا فت ) یدلبا عظع ؛دلائو دایرف سالبارایدتا سدح |ا

 هدقدناوا تنعا هب ودنک یسب رب یدلیا میظع داب رف هدتفوترد سالبا |

 هلا لصدح ید یس ر و هدک داروس هیمز ندّنج خد یسبر و

 هدق دلوا لزاباکلا ذحاف خد یسیزب و هد دغوط لسو هیلعیاعن |
 ترضح لوا هک رد راشعا قافلا را وئورس ل-هاروهجو) |

 | العو یدغ وط هدلاح ید دا وا شاسک یب وک و شالوا تس ||

 هک ردلو قکح كل ددع وط هدلاح وب كص لوا هل ر درا تک د ۱

 قات نیس هیلوا یخ دم ك او ولع الصا هدتتلخ لی كنا |ا

 | تنس هک ر دل وا ید یکحرب و ) هلوا ناک ندنرد-ف یبوک و
 هک ردلوا ید قہکح ر و ) هبلوابوعم هلدبس تالرس تذس كد هیعا وا

 دن هللایصر تالام نسانعو) هیلواش شمروگ ل رب دوا كنا مییه

 اتو تدلو ینا مارک نم لاق لسو هيلع لاء هللا 5 ىلا نا |

 یدن رز حشو هد افو باتک یزوج نا ینیدحوب ( یت ًاوسدحا رب لو
 كثب دحوب را ضع ندش رخ اتم نکلوردرلشٌةیا داربا هدم العا بانک ||

 یورو دم ندا تیاور ییدحوب هک دا بودا نط هدنداشسا

 هلته ازور هس ر٤ا تدا ور قفعص كنو هدتاور نیح کیک ره

 هک رد رلتشهروتک یرلیضعب ندنرارخ اتم كرس لهاو نوسر و یب اوج |ا
 هدک دتاربهطت يک رابم باق هدنرفص لاح كنرمطح لوال سرب |



% ۱۰ $ 

 رژ دن دال و در ضح لوا هک ردرا و ید لودر و یدیشکا د تدس

 هک را ( ا هللاو ىد يشعلا تنس یتا بلطلا دع هدنوک یم در

 یدلوا لیلا فصت مدنا هد هیعک دصک لوا ن یدعاندلطاا دبع

 ليف هنفرط مال دل e یراو د ترد كل هک هکمدروک

 یر راود هر ؟صادنا ید راو هدو هد رق ما ماعمو یدتا

 هکیدتنا ادن مدتشوارسکت بر هدناو رلبدراو هش رار وار بوق قورمک

 سالا نم یب رینرهط دق ن الا نطصلا دمت بر ربکا هللا ريکا هللا)
 یدلواهراب هراب رات وب نالو اه دف ار طا هبعک و (نیک سشلا ساجراو مانصالا

 ید را رد لبه اکا هک: وب نالوا لوند هل حو یک روش هر اب رب یکسا

 هخردردا ادن یداتهرب مدتسااو ط د شع وڏ ھن رزوا یزو هدر#

 ندتنحو یدغا هن رزوا كنا تجر یدغوط ند هنما دج

 رلدد وب هدشکللوا یا یداوالزا ن ارب ندد دف هدتاورو و)

 یرلتو و ِ هدلاح لوا ی ی نوج رد بل ع)ا دبع

 مدتناا یی ار" لواو م دايو هده و هظح الم هرزوا لاو لوا

 مدیا هع د نک مدروسهموزوک ی لاو مدلت# ی کج هد هل بواوا رد

 كب هنمآ مدعا او مدن 3 منا وا کم درو" ميمتنا وا عءروبوا اسع

 ی ه اخلوا مدشوب أ هنس وہ3 ۳ وح مدلوا هج وته هنس هناخ

 دعا مدقق 7 شاوا ن نم هلا هببط ځاورو راونا عاونا

 الو 38 رد یوداکس یاو مدتا ن یدرب و باوج ه فیض وآ

 هن زول كولا ادا یدجآ یب وق هلب اتش هنمآ مديد یدلوا اح مرهز

 هانوغآ و مدت بوا واتو اط ن مدم روک را هدنا ند دع روت مدقاب

 نالغوارپ مدلبا لج عضو یدتا لوا ی داوا هجن رو لوا هنمآ یا

 ۰ نس ص ەروک ینا نس زو:هیدتنا هنهآ هروک روت م دتا مدروغوط

 هدیگیدتنا لج عضو یدتا لوا ن نهر وڪ نوڪ مدا نہ
 ی دتا اکب ی دا یک یحافا امر ی هاو كنا هکی.دساک ضر ر هک اه

 هب هسک جیه دهئوک جوا ماتو همرافبچ هرمشط ندهناخ یل-ةطوب
 ب <S ج مدا یژوسو نوح ردا بلطلا دبع هم رس وک

 لاله ےک دوخاب و نیس الاو عءهدوک یدوا وهراهیح مدت اه هنمآ

 یددروکراو ردهدهناخ نالف دولوم یدروک یلاخوا نوح دتمآ مردنا

 صفر اکی ندندجحا هب ۳ مراو هب هناخلوا هکمد تا دص دن
 سس ےب

 چ رهاظ رب



F*رم ۱۰۱  

 شمام: روک یا كنا نک رههک هبا تبظغو تنیهرب یدلوا رهان
 ( كما كتلك ) یدشاو یدتا هاج ے٤ رزوا من جا لاد هدنلا مدیا

 لوا مدو وک ییولغوا ات مرتسا كمريک هب هاخوب مدت انن نسرولک ههر
 ندم 3 هکهروک ید واوم ود د هکیزبا وریک ی دعا صع

 ردیا باطلا دبع هک دسیا ت تراب ز ز هک الم مام ردقود لوب هب هسوک
 طو دو ندلا ےل 9-2 ر دل وا یراط هژررب کی ندلاحو

 : کت یاوحاو ۹ زر مر ورخ هش رک ندلاوح و هکم دعیح

 : هدابلوا رداق دیک او رب رق هل عج ورب مدتسا كيا رب رفن 7 یا خب

 هدان ز؛دک دروک یرورس لوا بلطاا دمع هکر دل وا جد تاوررو)

 | یدتلیا هپ هبمک تبب بوصاب هنب رغب یناو یداواتفو شوخو روریسم
 ی دوف د-2 ب داو یدلرمعا هنهان و ظفح كنيلاس قح یاو

 | یرج رو بورونک هشب رب یراک درورپ رکش بوروط هنسوبق هک و
 | + نادرالا بطلا مالغلا اذه# یناطعایذلا هل دا ( رعش ) یدلیوس
 عاابمارا يح # ناکرالایذ تببلپ هذیعا * نالغلا لعد ۾! ایف داسدق
 هرکصد رل ا نانلار ط ضم د اح نم نان س یذ رش نم هذیعا 38 ناینملا

 یس ہظد ع كناو یدرونک هنت اق هلم او رک یرو رسلوا بلطاا دمع

 | ردراو مظع ناش نوعا مواغواوب عب یدتبا بودا تعصو هدناب

 || هک رد ورم هنعهللا یضر ندتات ن ناسح) ناش یاو ناس هل ناکف

 || كسکوب ربیسبر, ندنرارو هج ندم هکم دبا شاوا غااهلاسیدبی یدتنا
 هجكوب نعي ( دجا مجت ةليللا علط ) ىدا هليا دنلب زاوآ بوقیج هرب
 نوح ردنا ناسح یدلک هباسد دجا يدا ع ولط یس هراس كلدچا

 ۱ ده لوا ن ىد هر دن لم سو هیلع هللا یلص ریه ترضح

 لوا ترمض> لوامدنبا باسح ها مدک یدک مدیا یوا
 شلوا دلوتم هجک یکی دید كنیدووب

 هدنس هک یندالو كن ضح لوا

 < رونلوارکذ ثداو> ضصءب نالوا مفاو

 یرانوبر هد هناګ وپ كتعاججرب ندشی رق هکر ديا تباور رزان ورع
 یدر رراو ا كئود لوا نو ڪڪر هدا تعاجج لوا هکر دناراو

 ناب رق راهود هدارا لوا نوک لواو یدر رولیب یرادیع موب ینوگلواو



> 
 فکتم هدارالواتدعرب یدراردا رخ برش بولوا عمتحو یدراردا

 هس اف توب لوا د_ هکر نادنرا دیک یر دع اافنا یدرا رول وا ۱

 هرانا لاح لوا شعود هغ رزوا یزو توب لوا هکرلیدروک رلیدراو |
 رای دوق هنری هی بو ردلاق یتوپ لوا سپ یدن روک رکتع تباب |

 هل ه:عرا کت هش رلددروک شع“ ود بولوا نوک رس هن هرکصاد هظطرب

 یدشود هننسوا یزو بولوا طاس هن توی راددوق هد ر تود لوا |

 لوابواوا كلان عو لولم هداز رابدروک لاح لوانوح تعالوا

 نداد وج كنود لوا هدلاح لوا راد تا تماقآ مکحم هدنرب هش ینود

 تعءاضا دولو] یدرآ ) رعش ) یدرلب وس یتاہاوش هکر لب دا زاوآ

 ناب والا هل ت رحو ت رغااو قرعه ضرالا جاف عیج # هرو ۱

 هءداو لواو # بعرلانم اچ ضرالا كولم بوق و ارط

 هدمالع الا باک یدنرز حش یدبا هدنس دجك یتدالو كت رضح لوا |
 كنارسک ناوبا هدندلوم )سو هیلع یاعت هللا یلص كنرضح لوا هک ردشع د

 شا زاب هل وا ردیس هنس قلا قرق زود هک لد هنامز وشا ب ولب را |

 هل و ندنوب ردن د داو مظعا یمروط نولاققاب ہدلاح یییدلوا |

 هدعاور )رولس یرلترض> ییاعتو هناصسهللا ردشحالق هلبوا كد هنامزهن |

 هر هواس جاب رد یسک یتدالو لرورس لوا هکر دراشم روتک ||
 رهل مان هواعسلا یداو نالوا عطعنم ی وص ورئدلس تك و یدک 0

 بارط صا یمسکح ناولاو یداوا ناور توک و وص كمیظع ۰

 یرسک یدش ود هنیمار یس رنک ترد نوا بولک ههژرو ١
 ىد روس بولا وا ل اع نف هد اب ز ن دع وقفو كال اح لوا |

 بودا راھ ظا دلج نکل یداب لود رایدا تمالصع یباقووو |ا
 طاح هغدغدو نب ارطضاو ملا نامز هصنو ید رت وك كل رلد |
 تروصوب هکیدتا رارق هدنا یار هرکصادنا یدنوط ناهن ندعلخ 3

 بوروتوا هنت بویک جات سد هیعاافخا ند-ام دنوارزو یب هعقاو |[

 ندنننکلع سرافهدنرافدلوا مجبواک یسامدنو صاوخ یدلیا ناوبد |
 توس ورندلب كب هکشازاب هدب وتکم لوا یدشربا تواک بوتکمر 0

 ده نالف یر هدکشت ۲ كنیلقا سراذ نالوا نازورف ماودلا لع |
 ینیدلوا طقاس یراهرکنک كنارسک ناوبا د هعقاو لواو ردشغوس |[

۱ 



fir} 
 ل ___________________مم

 | یدلوا هداز ید یسهصغو ع كنارمسک ندههفاوو سب یدبا ہیک
 یدتا یوسایف مکح هاو ناد و هدب و. تواوا نالو هاضءاا یا

 ٠ را: ود کر سو كب هکمدبا شهروآ هدانور ده لوا دن هاشیا

 | رایدلوا سشتم هراددو دالبو را یدروک ند هل جد ب وکچ یراتآ ییرع
 || نادیوهدیوعا یدعااکایدتشیا ی هعقاووب ندلادب ومدن وم نوچ یر سک
 یدعا نادیوءییوم ردع> هوا هع اع لاو>او ردن یر كنا وروي

 | هرذنلان ناه یر ا هادی هم ظ2 هت داحرب ندر 2جا

 ۳ ر هدا لاوس ندناهکنس هردنوک ی ذکر ب هز یدتا بوژا همان

 | دبع هدلوفرب وی یاسغو رع ن ها نام شب هلوارداق

 | یدتا اکا یر ی دردنوک هنت او یرسک یی هلی ن ناين اا

 یدعا محل اررع نسم روایب هرو باوج مردبا لاوس هتسلر ند نس

 || كجهریو باوج یزس مسیا رطتب رکا مرر و باوج مسرولیب ینباوجرکا
 1 وعسلا ربع ییهتشذک تالاح نالوا عفاو 7-۳ مرد,ا قرار و هی هو

 یریس ردنا تاالد هثثود> كله هب داح نالوا عةاووب تو دنا مالعا

 || كلاوسو یدتیامحلادرعردک رک هساوا هنسا هنهنداحلوا ۵ ءزبسا كيب
 ۱ رد ہرے طس نالوا ماطمب تولو ۱۰ نطوتع ه دماش ید م اوج

 | ندنس هل مق ته عق محط را ( دڳ طے ہے ¢

 ۰ لکدردا هدوعف و مای ف نوهکنا یدیغو یلیصاعم كنا هكدا ۰ نهکرب

 "| یدبا رر وطاو یدنا ررا 3و رش هدنت9 و یتدداوا لا :رض الا یدا

 ۰ یراقمرا و یوک ك نسافق قحا یدیغو كک ج دنهاصعا او

 | یی روتک هربرب یناو یدیا عطر ندم اوک یدیاراو یرثکوک هدنجوا

 | هک زردیاو یدبا راررونوک ب وک ویو بورود یک باوا رل دساوا
 هک رردبا رات لها ی دغ وب ن: وو یدیا هدنسک وک یزو كنا

 مرعلا لیس یدا نکاس هدعضوم یرلکدید هاج هدماش تالو عطس

 || قرفتم هدتالو یراکیدید بر ام یسهفاطدزا بواک هدوجو هدانا
 ۲۱ ك هداج بوعیج ام عالخ لوا هدنرافٍدلوا نار هلاع فا
 ہیک هن امز یت دالو سو هيلع هللا یلص كریمغس ترضح و یدیشلک

 | هک راردباو ) سعاهلاو یدیا شع القاب هنشاب زوتلا بواوا هدناسیح
 | یولط عاب راهسلید كوس ندیغراسبخا بوریدتنا تناسهک کا |



 هک 6 ¥

 ید لوا سد یدرر روتک هنکر حو یدزرفاح یا یک یرلقداقااح

 هک ر داوم ندهدنم ی تبهو ( یدررو رح ندیغرابخا بودا مکن

 یداوا دا ند هو کت 3 سا هک رلت دلبا ناو ندعطس ۱

 ردیانامآ رابخا عاما هک ردراو مسو درب ندرلنج مب ا اط

 ن دتاک یکیدشا ماکت هم السلا هلع یسو» هدروط لح كنلامت قیحو

 یرسکر هصقلا مراد وس هقلخ ید ب ودنا رایخااکب یراهنست هصت

 تالاوسوت و توراو دن او ح طس یهداط هد هاج هکب دنیا رها ده درو

 عا دبع سب هرب و ربخ هیودنک بولک بون دبا مواعم ندنا یباوج

es ۲كعطس یوشیرا هن رهش كحطس نوج یدلوا ناور هنداح  

 بورپ و مالس هعطن ردهدنوم نارکس حطس هکیدروک یدراو هنتاق
 یدک ناوج ال صا نرعطس یدتیا ملت ییعالسو تن یا

 بوردنوک م یس یودن کار رک هکندلب وس تد حاقر سادو

 | یدنا لّئسم یرلانعم یب دلوا رظتم هناوج ك الکشم یکیدتنا لاّوس

 زافما # نیلا فی رطع عع“! ما صا ا ( تٽډ ) حاقر و ردندناسالوا

 ةبركلا فشاکو # نمد نم تعا ةعلا لضافا + ننعلاو.ش ه لزاذ

 ن نبذ لآ نم هماو# ناس لآن میلا حش ا1۴ ن طلا هجو نع

 ۶# نزلا بیرالو د-عرا بهر ال # نسوااب یرمنب ملا لق لوسر
 ییردیسلا هسخوب ردیم رغاص اسگیرمهمو یسولوا كندالو نع عب

 می صار ےکحو ل- ضا یا ردشلوا ضراع ی ءوماکا هسخا هل 0

 یسامدنو ارزوو ناد وم دوهو یرسس مع قع اجر ردشلیف رم

 قشاک كهودناو تبرک هواشغ ندنر هتسکش رطاخ كرا هدید ےس یا

 بذ لآ یسهدلاو كناوردندننسلآ هکیضش هلیقرردشسلک هکنا كنس

 ۹ امسك نەكە هاشداب ردندکماهلعت وا رفا تانسییعو ردن دن ن

 نالوا ع-ةاو هدرالوو ردشباک بودبا مطق یرالوب قاربا رد-لوسر
 تارط اخو ىرفس قاشم بویغ وف ندقربو دع رو هلامز تاذآ

 بور.دلاق ساب یدتشا یتابباوب محطس نوچ ردشع | باکترا یرحورپ
 حرضااىلع یوادقو ےلط لج لع ع“ یلاءاج سا دب (e یدتا

 رگ ری ما ارام احرال ناس با ت ۱

 هک یار #



 اا دالبیف ت رشدلاو هلجد تعطق دقو ایارع الیح دوعن اباعص البا یار 1

 2 2 د ن اک

 || ضافو ةوارهلا بحاص ثمب و ةواللا ترهظاذا سما دبعاب سراف ۱
 ۲ لباب یک سزافناربن تب دجخو واس هربص تضاافو دوام یداو ||
 ددع ىلع تاکلمو كولم مهنم كالع اماش عسل ماشلا ال او امانم سرفال |[

 ا دبع یعد ( تا کیا و اع لکو ءانهو هانه ن وکب م تافرمشلا :

 هک هدلاسلوش ردشلک هندناج عطس هدنرزوا هودرب شلاق ورمک ندراتفر |
a :اک: نس اا دبعاب ید. شالوا قرشم هکمرک رەق محطس  

 || برطضم یناویا هکنوصکها ناورشوذ یی ناساس ین تال ەردشەردلوک |
 | كم راف لهاو ردشعشود هایمز یرارکن کو ردشلوا لزلمو |!
 شا رس هک ردشمروک هدنشود ناد وم دو ءو ردد دود یزد |

 راب داو ار شدن هسر اف د الب ورا دک ند هل> دات بوک>یرلنآ ییرعرهود

  هلوا رهاظ د یعب اصع بحاصو هوا ادب قعوقوا نآرف هک هدنفورب |

 یشنآ كرلتسرپ شناو هک هرب یرح هو اسو هلوا ناور ی رهن هواعهو |

 كعط-ییالو ماشو زولوایماقم كسرف قیالو لباب نامز لوا هنیوس |
 نداندحطسورولوا مط ثم ندلباب تکلم یموق سرف ەد نوا اقم |

 كنار سک جدو لاق 9 تناهک هدءاش ضرا بودا لاتا |

 را كن ایناسابس هگذدع رر رك ترد نوا نالوا طقاس قیا |
 ماطعروءاو دادش هر صا دقدلو | هاشد اب 7 ترد نوا ندنراتروعو

 ٤ ماع یالکو د طس واد رولک هسدا لک هدوجو هنره بولوارهاط :

 ۰ هنناق یرمسک بولودوریک ا دعو یداواد ره بوشود هذک دتنا :

 : را دعءرب یرمسک یدلیا ضرع مال اب یتالک یکیدتشا ندعطسو یدلک

 ماع یم وک نامز كنت شک ترد نوا ندزب ی دعا بواوا یلسلم

 زا یربخ ندیایر ربدقت كن ارسیک اما ردکزک هددم تدم كد هیکلوا |
 | هدنجا لی ترد ھچک فن نوان وک و لم كرانا هک ردبا ) یو

 ۱ باطخ نرع یرلتموکح تدم جد كت رقن تردو رار _ک بواک ۱ ح

 | تکی+ ی ابن نا هل علاصاوو تا .نادببچب ولوا مای دنا
  بوجاق درحدزب و یدلبا رسم نک ردسراف كولمرخآ هککدرجدزب |

 یدلیفراه را هلا مالسا لها بودا مچب رکشل تب ول هڪ هرکصذ دنا
 ۱ هللا یطر لاافع ن ناو دک دنک هناسار> فوغ ES واهات 1 ۲

 < ل ۶ + 1£ $



 هدخالو مانو ره هدلاس یک وتو تر E ز فال ات

 ۱ مشراولو رس ام ناق ) عا هللاو یدلبا ا ۳ در کح درب

 ۱ یدلروئوک ندااع تناهک اک یدلوا تود محطس نود هکر د راش هروتک

 | ندندوحو كاف ارعو نانهاک هدب رعان وک هک زاد رم یازوس و و

 || هدرابخاو یدا یرلمر وربح ندنن-د كت رمعح لوا لصا د وصعم ْ

 | انهاک یا نعو) ردد وم یی انعهود ییلدلا رووب (ةوتلادب دناهک ال )

 نهاکنالوا عقاو هدننیدح ( دم ىلع لزنااع رفک دقق هقد صف افارعوا

 تناهک هسخ وو ردنهاک ندا ادا تناهک هرکصت دنوبن دارم هللا ۱

 ار ز ردلکد نها ڪڪ نالوا قوص وم هلتاهک تفیقح بويا ادا |

 داوو ی ۲ ےس ردق داص ن هرهاک نیما اعدا تن اهک هر = د دوب

 ۷# ها نوحاما زالوا رهکح هساا قیدص» قداص یک براق نیا :

 نوب كن اة ط ص د لاد قح هج” اضاقم ثیدح یکم دةم |

 یاوعد هرکصا دنا ی دبشا عفر ندشسارا قاخ هرک صد دن را ھا ٤

 رواوا ساوا ںذکم یریمغب ےھو بد 5 ۹ مع نا یا :

 ۱ ردررفهقاوارفاک هما ی ی ندا قیدصا ا بذاک هل ودءوب و ٤

 عاضرا اسو هلع هلل یلص رفح لوا كند د ¢

 رور لواو یرا هص ق یعاضرا كن هب دعس يلح و یک دعا

 ج روال وا نا یردص قش مالسسااو ةولصلا هلع

 یترضح لوا ادتبا هک رد راشم روتک می راوت ورس با صار وهج |

 كناشوا ماحورمسم یدیادبب و یس ه راج ك بهل وبا ندبا عاضرا |
 ریسه وفا و باطلا دبع ن :رج هلا هط او لواو يدر ز نما هللا ید وس |

 هلا ج لوا یدسآ شحن هللا دب ,ع و ي ورک دس الادبع نا

 كن هبب ولو ید يشهر وا ید یرل راهب ود ر رلیدا یرلش اد رف عاضر

 یر هعط رم كن رمض>لوا هد اب ییا" د دصعم ول یل اح حرش

 ۲ ندنرارخ اتمر نفو ) لات هللا ءاش ناردک رک هسلوار وک ذعهدن رکذ
 ئا مو هيلع یلاسعتهللا ۳ زورسس لوا کرا روتک 2

 دن د ود نوک جاقر ینا هرکصادنا یدعاشید وس كب هما یس زا نوک

 ررعم ونعم نوای تر رح لو 4 لب رس یلح دعا یدر صا

 ۰ هد تورم تاباور کف دص# تم ےیل هد لء دیلاومورس و یدلوا e تب تست خم

 02 رز دا «



 ۱ نی نا ین E دا اار داوا 0 هو هو دو |

 | قب اور سابع نا ارز ردشهلوا اتکا هلا خاور اصهنع هللا یطر |
 5 ۳ رثزهالع توو و رد رک او ا ند حمل او "لراتن اور راس

 هرات اور راس هک دشود یل هدندانلا تیاورلواو ر دلقش نی رلتاکح |
 هک ردرلثم روک هدتاور ) ردکرک ةسالوا تراش اید هرلنالوا مقاو ٤

 ید راررپ و هیانا دوس یب رادال وا هکی دباوب یتداع كب رع ف ارشا |
 ۰ یژ دالوا بواوا لوغدم هن . زا زا للاب عا رقو رطاخ یاشصیرلتروعات ۰

 دوسادعام ندوب وراهلوا ظوعحم ندننرمضم اج دوسو هاوا قو ٠
 هدنتغالب و تح اصف كدولوم هکبدا نوصکنا یرلکدعا داسا یرانآ |

 | لاق یني رالاغطا سپ ردررقم یر اتو لخ دماغ كاتفاطا اوهوبآ
 | هزر نالوا قوص ومو فورعم هلبااوهو بآ تفاطا دارا برع

  تنساوهوبآ كعضوءلوا بولوباغووشن هدا هکیدزارپ و هکمروما |
 | لئابقو هل وا غیلب و حص یرلن اسا هلك عا رثأت یفاطاو تب وذع |
 ترهش مایا یلب وخ اوهوبآ یسهلیقرکب ندعس یتبهدنحما برع ||

 ردشم روب لسو هیلعیاعتهللاییص زرع ریمغیپ نوک یدیا شوط |!

 ا هکم ان هب دم دم ود ( رکبن دهس ید یف تعضرتساو شب رو نمانا ) ٤

 | زوکو راسهب تبوت کیا بلی یرلت روع كل ابق نالوا هدنسل اوح |
 | تدسات یدرارولا لافطا نوصک* روعا بولک هب هعرکعهکمهدنراعسوم |
 یدرردا دهعتو هب رتهدنرا هل بق یدک كد را وا ماع یراعاضر ۱

 یاسمن هللا یلص كريمغیب ردپا امهذع یاسعت هللا یضر سابع نا )
 تعزام داب وراو اوه ا صا تاقواحم عسیچ هدنعاضرا سو لع

 | رطح لوا بغ لها نوح هک دتهج لوا رلب دتا تسفاسمو |

 یدانمو را درد وک 5 رغو قرش عاق ماع تودیابناغ ندنرظا یسانا ّ

 لفط رک کید روک وب قیالخ هورڪ یا هکب دشر ا ادل ندناجر |

 | ىاتداعسو هەرە نر و دوعاکا نداعسرد ہلطاد عن هللا دمع نک ر

 | تاقولم یادنوب سب هرارب یا نکاس كنا داو در لانا هو

 | راب دشود دنسوز رآ یعاضرا ل رورس لوا یس هل كج دیشیا
 | یرلبریغ رکو حاب رو باع“ كرکو روبط كرک یرب ره ندن قولو
 هکی داکا دن هن ند يغ ل اع را,دتىا نساوعد تب ولواو تیعحا هد مما لوا



 یا یھ ر تد اه و 7 ۳۳ روط ورک ن اوب

 1 ردنا هلع هنا یضر سابعیا )کج ا ود ن تاب ۾ د ڪس

 1 و هیاع ىل اع هئا یلص كريم ء ی دتا هک ردل وعنم ند رولح

 ارکرب و یدیا هدنتفشه الغو طعف تیافو نم هلیق مز هدنلیب یتدالو

 هارو ند ارد هلا یلطرازع مو راز هاربس نامزره كد ا ندرلذ 1

 یدبا تاقو الو طے تدب هک لب لوا اصوصخو كدرجوک راتر
 | راح یشلدر مز و لدردا ددرت هبا هک ند |رڪڪ هلل! یاط ساع

 : یسد هج ودر و یدیاکد رداو کمو رون لوب ندخل درا هکر ړاراو

 ا لد تفس و ترسعو ید نمور و دوس هرطرب هکر د دناراو نهود

 تجز لواو ىدا رخام ندنهءصو كلا ناسا هکر دیا ا هب a ضو

 هلءاح هدا اح لوا ن و كددا ررونک هت ر یادخ رکش هرز وا تةشمو

 | توج مدع: ماعط نوک ح وا هدناو رر و بە ر هل وک ید و مدیا َ

 | ردندشیلجا ردا رفو لا نالوارداص ندت هدلاح لوا مدنا لج عضو ۱

 هم دروا وا شوه هل وش یھاکو مدر ا چ عضو هس وب

 ESSE کو مدرتیا قرف کوکو یرب

 IE ET فیض لاک هکر ,Rr زوک ندنلا

 ۱ ند دوس یب یشک رب a دروک هد هاو منم و وا هظل ر بوک 3

 | كدوسات ما قوح ندوصوب یدتنا اکب و یدردل اط هنغامراوصر قا

 | مدجا ندوص لوا یخش هاوا لسص اح تک و, و ربخ اکسو هلواقوچ |
 ۳ یدربدجا ید بودبا ماریاو صار اکر ؛ یشک لوا

 یدشا یشک لوا هرکصذ دنا ی دیا واتط ن 7۳1 ء اکب یاذم كت وص

 تقشع هکم رک ث لوا ن یدسا لوا ی : E ! مد ۱ نسم رول ین

 هکر دک و یببودنا ا تدشو

 راک Î احا یس و قزرر هدارا لوا اکس ن س هراو هپ هکم ءا طب

 ا اواو دایک رک تسروتک کت "زم نواا ا لوو

 هرزوا محس ؟ وک لا هرکصا دناتاوط رک ناچ يکل اس ردق

 دعلح ( نا ال یرحاو قزرلا تال هللا ردا یھدا )ا یدتنا تود ود

 قاحا لو او مداو هدا احرب هقشاب یع دک مدناب وا ندوقب وا ردبا

 ر ر ه دم دودو ید او کم م لد اوراس فکر دهی و



 ان هرباسنالوا م قله , FE اوطهلادوس ىگرلەغو

 || هر هفرآ یرلتراقكرلنا ,r یدزرروگ راک زور هلاةشعو |

 | یدیشا وا ریتم یر اح بولو زوب یر زکب كرلناو یدیا شمش اب |"
 یرئروع هل فو مدردیثیا رازاوآورهلا یک یزاوآر دتسح ندل زیم رهو :

 كنس هول> یارلردتا بو دبا بل ندلاح مب رابد روک ب نوج |
 1 كرا ف ءضو رغال EE نوک یکنود هکر اوكلاح هکز او كزاشرپ

 | ج نر نشود هش رازف ك ولم نوک وب یدیاریغتع ك ور كنرو
 هرکصا نا مدیا ا هکعا عدا یا یدک دکم دمرب و تاوج

 || هلارانا هد دو صم وب ن رب دک ه هکم نوعبلط شام ه>و موق مب

 ۱ یبغ فناهر هک :دنشنا دل دش را هنسا اوج دکم نوح مدنا قةت

 ردشعا مارح یلاع یادخ هک كلوا « بس کالب یدتا بودنا ادن

 ەدوجوهد شار هک هلتکر  كدواوم لوار هروتک رد هک هرلتروع لب و

 | تداعسو ردیاتهام كن هک و یاتفآ هل دوا وم نر رک
 كروب مث یرلتروع كئس هلو دعس نب یاهرب ود وساکا هک ه هغ لوش :

 || یی دن لوا یرلتروع هلق نوسح رسوا راف هتلود لوا ات كدیا هل |(

 ئ دشا لواورل بدا نچ بودا سومار یش اد باط راب دشا

 ےک رج عن :ورلپ داوا هجوتم هب هکم مرح هلبا هلو بور_ و ريخ هت رارا ییادن

 ا ی راکوک كنساضعءا ای رغالو فعص هکیدا راج یشد لّوا ۱

 قدیشلاهدندرآكرانازب بو دیک هرات ام دمر راککراو ید رون روک

 1 نس هیلاق هش .رادرآ كف رلئروع ا ا تبا یعس اکب ج وزو

 ران م د رروس نودنآ دھج هک دات رفا نم ہک رھ 8 وعکنا یو

 تل عن ( مد ردعتلا راد ن داوص ع خاص ندیغ عو مد ین را :

 صخختر_ندفاکشر هدئسارا كغ طيکيا هاکان یدرارپ د(هيا اتال دنه |(
 | یدانوژوا یک یحاغا امرخ مد قاب لخت یماق كتا هکیدلوا رهاظ |

 هنب رزوا یتراق كم" رعبا بواک همی یدرانوط هب رحر, ندرونهدنلاو |
 هکیدلبا رها و یدردنوک ثراشد اکس ی«! قح هچحاب یدتا بوق ۱

 ید روک من یشک یا مدشا هجوز مدیا عقد ندنس ید رع نیطایش ۱

 هک اکس یدلوو قوب ید اجوزیل ی نسیمکیدتشاو

 هب هکم تو داكا هلنا ناتش س یدیدمرب روک ی کر اک اناوهو راقناخ



 ۱ < ۱۱ و

 | تک ت وادر و) قدنوط لزبم هدعضومر نالوا هقاسه کس رف کیا

 ۱ وقار لشو هکم دروک هد هووا ودل ره لوا هککلوایدتا اح ےک ردلرا :

 رخ رهدعلارا لواو یدلاص ه اس هع رزوا ےب حاغارب قوح یرلفادو

 ۱ كس هل بق دەس یب هلجویدبا هدنرزوا كلا رامرخولرد ع اونا یکی انا

 ن“ ن دگلم مز نس هيا > اب هکیدر) رد بواوا عج داف ےب یرلنوت اش

 م دا ل وات بولآ ی دشود امرخر ه-٤ر زوا ندسح اغا لواو

 ند- اذمو ندىع امد مب تو الحو تذل لواو یدآ د ذل از

 | هک دعا تقرافم ند مسو هلع یلاعت هللا یلص دات یدالوا لئاز |

 ْ یاعت قحریا مدتا هب دنک و مدعا راهظا هر دسوک یهعقاوون س |

 : هب رهش کم سد ردیا روهط هلا هساا یدشارد-هت هتسارپ اکر

 || شیرقو كب رعفارشا بوراو یرانوت اخ هلق نیدکوا ندش مدراو

 ج مدا باوا رود هک دنح ره ی لا ی رلعیضر كنر رادلام :

 | هعدنک بواوا ناهشپ همایدلک هب هکمو مدلوا كانم بویاوب عرضررب |

 0 9 ا ا نالو ل فطر ياك سنا
 || ولتیهو تظعهداز مد روک یشکرب هان مدیا هد هشیدناو ن شا ||

 ا ردعس اه ن بلطاا دبع رلب دا اکی رد صع“ و هکم دشا لاوس

 جی رانولاخ یا هکر یتا ادن هلرا دنلد زاوا یشک لوا ردیسواوا كن کد

 3 ردنا هد ردا قاب نوناخ یلک نمار قدالو لقط هد سس :

 یدنیا یثکل وا ےب تاکیدتسیا كنس مدستا بوراو هنناق كنشکلوا |

 كل هکیدنا لوس عوار ند یخ دعس ی مایار |
 دعسناتنسح ناتلخ 22 )یدتیا بودبا مست سپ هما مدتا نی ردن |

 لزرک یکیا شوخ شوخ ییسمپ (دنالا رعو ره دلارع امهرف حو |
 : لوا ی ده رس د اسو ید ازد کید اس یړو )> یر د

  EEلسفطر هد اق نوح | یدشا هرکصت دنا ردراو هد ۳

 صرع اس هلج كك ّ رلاوت ۳۹ دعس ید ان رد ر فا هکردراو

  3یعارک اا زب الخام عتک هنو رخه ندی ردعترلب دنا لو. مدتا

 س هطساو كنا هک دیاسش ا لو نس هچاحا رابدرد ززنسا

ESS ELL HS 0 A A 77117۳۶5174۳۳ DISORDER 

 م ی اسا س ساس س سا یه سس سودا سا کس ااا س ال یس خج اس ی س علا ی

 تروُسم هلح وز بوراوات رو تاهعاکب مدت انب هاوا لصاح انعراکس ۱

 5 حو سد رد وب هارکاو رہ حاکس لوەعم كب یدشایشک لوا مدا :

۷ a 



 هاو تك -ج وز یلاع ق> م نا تداکح 6أ نەصقو بواک ا

 | یدشا اک بو یدا وا رورسم ثبات بودبا اقلارو رسو حرف وپ

 | قلا یدن زرف لوا ید لا راو یدن زرف لواو روط "مت اک یاو ||
 1 یرلن واخ دعس ند یدتا کر یداراو یلغوا مهریه ب م دابا دار 1

 ع اونا ندتهج لوا هرلناو رابدلا یلافطا نالوا راداام یزابا بوساک |

 | دکنس رسا فک بولآ ییتیرب نسو ردکرک هش ربا تم ارکو تم
 ۲ هکر داوایخد تیاورر )رداکدداع دسا ر اکس یرمغ ندنسالبو تاو

 : نکل مدل وا لا رم ندن زوسو كم هداز هر شه نر یدتنا ییلح

 كیا ردا رت ید نعرکا هکیدلوا یهلاماهلا هعلق لاسا

 ۱ مدعا تاقتا هنزوس ڭكەەداز رس سد نسزالول حالو رڪ رھ

 || تو ود هلءضر ل-هط ر یر ره یران وتاځ هليو مدعا هع دنک و ||

 1 مرواا ینا بوراو یهالاو یک دک نولود تتسو یهت نرابدنک |ا

 ها و مکید روک لوا هکمراو دږءا رددج بل طلا دبع هد هدا مت رکا

 هاو تلطاا دبع تودود ورک سد هیلبا هدعا سم اکب توییگیج لطاب

 ی دتسا یزوس وب نو> بلطاا دع مدد وا یکلفطو مدراو

 دفلا ىع دنز رق معب قي میل اب ید تا بواوک یزود ندنح رف |

 ١ بلطلادبعهکر دول جد تاورر و ) مرد اعا مدا نب نسمردا تبغر ۱

 ۱ هد رط ناعسآ ییز ود بور دااق ند دم شاو یدلنا ۳ "و لس

 لس نر ی اه لاد ینولاخوب نس یهلا یدبعا تواوتط

 كد دککدشرا ه هناخرب لدنک هلاتش بوش ود هموک وا بور وط

 دکمدروک نوداخ اناوذو ل ب>اصر قدا هدد ات لا هزهآ یسانا 0

 | ممال ندنتعلط كنا ناشخ رد موج و عطاس ندننسبج كاوت هام ابوك |

 ٠ ید هنءآ هدک دشا ربرقن هب هنمآ یعانو یلاح منب بلطلادبع یدیا ||

 | هيل یاس هللا یلص دمت بوسپاب ها ےب سپ هیلحاب الهسو الها
 رلهراص هدوصضاس ر ید# مدروک یدروتک هب هن اځ یی دلو اړسو

 اا ریرح لشدر هنتسواكداو یدرواک هبط دار ی 11 یسوفوق كس ندنا

 نسحكنا مدروکو مدجا ییزود كنا نوح ىدا هدو نوا شاودروا

 سپ هلابوا وو 1۳ مد و5 هرزوآ یسهدس ی 3 ا مدلوا قشاع هااجو

 هلام بوعبج دور رب ندنرزوک تو یدوبا نرزوکو ید می ر



ANE Eمد و نه هکم دان دم رعدو مدلا هولا توروک قا 51 یداوا  

 ىدا مدتسا كمربو فە لوص یدما مدرب و د کا ید عاص 1

 3 هدرا لوا یاس ی-= ردنا ام عع یلاعت هللایصر ساع نا (

 ن_علح یدلبا هفصانم هلا یک رمش وراهم كنهباد بوازوک قاصا

 ۱ دوس یمدع لوص بو دنا لواش ندمهم عاص اعاد هرکصادا ردنا

 یدزع-آ دوس هد دع وط هدوس رج یجداخوا بو ید زوگ هنشا دن و

 لو هيلع لاعد هللا لصد یدشا هک ردلوایخد تیاوررپ ندهعلحو)

 || نارکن هشدولآ باوخ منج كنا نو یدءادوس هدگاحوق معب هظفر

 ۱ بوقلاق هکم دذسا لغت بویمایوط یعدذک ندجرفو مدا ناربسحو

 تراشپ یدعبا فلا دب- هروک ید جوان مدیک بواآ هلام یتا

 ن ۰ نیل تواک هر هم ات واخ كل هل هر يلح >ایاکس نوسا وا

 اهل او كجوز هکم دما بولا هک اعوف ندا سد ردوو 4 ؛نوناخر

 م ند هکم ےک دلوا قالم اک ت ولک هغ دولحار ىدا هما مدیا

 ردرا و مرا: :صوو مرات تاکح هت اهرم ندنآوحا ار 2 بودنج :

 وا ا یدستا اکر هکر داوا جد تداورر د همبلح )

 يا نددعس یی هلق هکر ابدتا اکب مدر ۲ او مدتمدهآ جوا

 | دسنکب ولا ینآ بواوا هپاد هد د:زرف نوناخ یلک زمارب بوش هب وذ |
 | رد وذوا جد قتنک كجوزو یبشک كمرد هنمآب مدتانردک رک |ا

 دز رم نوح ردا هیل> ردا تاالد هاو دص تکاب هو لس صاول و

 بوی» ء دی طب ییودشک هدکدروک ید لد دنز رد لوا مجوز مدلک :
 .dc .1> یا یدسسا یدلوا عراف ندو دع» نوحو یدتار "f و رس

 هللا لصد سد ( مدمروک رسا ات ندنو هدشحاراهدآن

 هکر یدنا هل ر 4. هم نیک نوک از هد هکم سو هلع یاس

 شعاسینا ب . بواوا 2 هد:سهروح کكنا رولر هکمدروک توئابوا

 هتسها یجوز ید ر روط هد نجوا یشاب كنا یثکو ا هماج لشد رب و |

 : ندنوک ییبد-غ وط ریست ون هگنوط ناهد یرها ویو لوا شوءاخ |

 ٠ بارو ماش ند را زاغوب ك: اع د و ڇا یعد تك ش رایحا ماش ور ۲

 زا یرارارقو و مارآ ندارد دصع نوگآیدوجولرسد وب و دتا
mam | 5 
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> ۱۱۳ $ 

 نمد یزب هلسیتکرب كز نع دنزرف وب هکعراودبما هیالوم مرک ردسقوب
 ک دی هدتاور رو نوکح وا ریل> هک راردنا ( لک ظودحم ندن سس

 تدم كتر صح لوا یدرراو 2و نها نوک رهو یدا هد هکم نوک

 هر هيلح هلح یباع ییدتا هدهاشم بوروک هدّتفو یدلوو هدئلجچ

 هر هول> هئس طوع هباقلا یهقا كنز زد دزرفو یدردنا تراکح

 هلق افلا كعوقو مدتاعادو یهثعآ سی ردنا هول> یدرابق رادصو

 ید تولوا ر اوس هراج هدلو قدلوا هح و مس هل لوس ۳

 ین درک بواوا كال واح تٹتسسح هداز مد اچ مدیشع وط هدموک وا

 هک هژاع طاڈز راج لوا هک رداوا ید ت:اوررو) ید ردلح و
 ه

 كکارم هلج بورك هول بوئودو یدروس هزار, ییزو بولوا هج ونه

 كنموب رولح یا رايد تا بودا بعل یرلتروع هل یدک هنک وا

 ردلکد بک ی لک دث هد کی شک م بک رم لاک, دش ی دوش

 هلج ید" یدیا لکد رداق هکم وروا یرغوط نودلوا هکر دب رغ هن

 ناشرو بیرغ لاحرب هدک موب نوهع> ادخ را رویم“ را اکا رلبک ا

 نوعهحادخ یلب یدتا هکندبک رم مدتشیانب ر دیا هیلح رایدد ردراو

 ندا مدرس یرلتروع دعح یب نیکسم یا راسم رگ”
 جرس رالداغ

 لب جربخو نیلسرلادیسو نویبلا اخ یشک نالوا راوس اکب هکز مسەروایب
 تاو رر ند و_یلح )رد نيالا بر بیح و ن رخ الاو یلو ۷۱

 ندسعت اوو فارطا نک رديڪ هدلود ىدا ۳ ردا وا یحد

 كع رلو ر وع دەس بو دز وا ع تف ۳ يلح یا کم دشا

 هک ه را وروس نویف ,دل وډ لواو ی دارارد داوا یسولوا

 كنس هيا یا هکیدرردناو ید رارولک هام رانویق لوا مدرولک تسار
 كش ر اکدرورپ كنيمزو ناعسآ نیسهروابب نغودلوا ےک كءیضر

 هدراوب رد و_ولح رد دع یر کب كس را_الغوا مدآو رد ده یوسر

 بودا مرحو ریس لرم لوا لامن قحالا كدعا لوزا هر مرب ج

 مر لاتو هاڪ هللا لدش را و هلق نوح یدروت رلتوا هزات

 ینازرا دح یب ربخو را ع۳ یب تکرب ر دقاوا هزلاوعاو مانغاو تاناوبح

 دوس قوح یو هدنر هو یدرغوطزع رلثویو هلچ هتسلوا هکر دلی

 تست سس سس سس
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> ۱۱۵ 2 

 یک ز ی رنورف مز یرلا ود دام دعا ۶ هد هل بو لواو دارا اد

 تودنا ناتع هن راو ج رل رتا هدهاشم ییاخوا نوح موف یدعنلتکر ا

 هدابزو را بدروغوطو رايدر ء۳ یلکود یرانو ق كن هو ہک ردلاحهرا دبا |

 نون زینیدو ءو نساودو قرآ یپکیکساوازء رانویق مز رلیدنادوس |
 رابدید رس نالوا هدرارب ییبدن اوا كنهسول> یرانوبفوب درس

 یاستقح رایداوا ردالنوا هللا ز«رانوبذ مزب یرنکا كرلناب وچ لوا سپ |
 یدبا هد نه هل مز دجخانو یدلیا ناسحا تکر جد هلن وم و كرتا |

 در اج )یدابلوا مطقنم ندم هليو مز تک ورخ ۲

 ۳ نو رک: دکلیوش یدرروشود یادم لدمج هلق كربت روک ید |

 مالک بجرب ندا یدلشاب کوس ژ زوس دج نوح یدرل نم هدآ ط.ص :

 ( نیلاساا بر هللا دیبا رک |هللا رب کا هل ی دیاربد هکمد ردیٌسلا ِ

 ندرورسلوا هک مالک یکلوا یدتبا هک رداوا ید تباوررب ند هیلو |

 نوعا تمان سود سودق ها ال هلا 59( یدد ا اش ےک رب

 لاعطار ماش ترضج لوا رنا هعلح ( مولالو + دیس ودیج ۳ ال نجر و

 هکیدیاراو نه تفورپ نوکر هو یدزفیا طنافو لو هنس دءاج یک |

 طناغو لوب مغ لد هتقو لوا نوک یسهنرا بودبا طداغو لوب هدنفولوا

 هک هکر ه هکر داوا ید تیاوررب ند هسیل>و ) یدزلاف تجاع هکعا |[

 مدسعه ن دن متلب ارد كاكا ر ب و ول نددوس یسزغا كر اس كتا :

 تواک هب ا 1<1 روع رکاو يدراردب لات ر بول و ندسیف مع ٍ

 ردبا هیلح ی دراوا ملی م یدایرف دما واس قرروا یدردیا ۳ 2

 نولوا هکر د رروک ییاشطا گان یدالشاب هکعرو رورمس لوا نوخ

 . نوبوایزب بو درا منع ندنوبوا یراناو یدررلوا خاربا ندرانا رارانیوا
 دح رک ردل وهم ند هیلح مهو) یدنارد راب در نوجما قءاش وا

 یدییغوب قیبسانم د هلاعطا ر لا هک دوس بولو اغو و هلعوت وب |

 هلن وک ۇئ جک ردشاوا دراو هدنناور بو ) مدردبا بچا ندا نو

 هدلس رب تالافطا ای هدیآرب و یدرونب ردث یکیدوب هدیآرپ الفظ, راس 1

 یدیشلوا ېک دلج ناوجر هدکد رک هنشابیکیا یدروب ردق یکیدوب
 | هلا لوصو یدیغوب ییایوخدیو یساغا یک لانطاراس ردیا هچ-) |[
 اا نوحو یدردبا هلآ خاص ها لواست هره هکلب یدرتوط هنسنرب |

 سس

 ام



jكناو ۳۳ )ا مسا ) هتئوص هه شیلا ردنا ے کن  

 ا رد.ا هولح ) كد هتماسعهنس ییا مدرک نیس هارو ندنتیه زا

 هدسلح لوا راتویف ج اقرو یدبا هد-۶ اعوق مب رورس لوا نوک رپ
 | دنا رورمس لوا بواک یر كران ورق لوا یدزردنا زاذک و تشک ِ

 | یدنک بولدو یدیوا شاب كل سضح لواو یدروس هر یب زوب
 1 یدرولوا لیمو ورک نودنا مس ینا توساروئر یک تانا نوک زر هو |

 | شوق: ضا یکیا نوک ره هکردساوا یخد.تباورو ند ه-ٍعلحو ) ||
 | اغ تنورک نادتتش هقاب كا ونک وا هءاح ای یا هدشاور رو ۱

 نوحنانا یا نعل ء امان یدخااکب نوکر هدرلنوک زدباه2۳>) یدرواوا

 | ادقاکسماع مدتنا نب زده دند رانا ن نم روک یک راشادنر 0 نزدنوک

 رارولک ورک ماشخاو رزدیک هکسعوک نوټ نزدنوک زلنا نوساوا ||

 هل هلا رلنا بوق اه هدنو یی ن وات ىدا ت سضح لوا ||
 هلیارلنا هاا لرظاخ مد تا نت لوا هدشیار ید هکنشس نف ردنوک |

 یداوا حایص نوک ارا نوح رسا ید ا لوا یرشا لک هل ۳

 مدردیک قساسلو مدکع همزوس دن رزوکو مدارط نجات ڈرا
 مدقاط ةن و ید ند 1 نادیناسء عج ن رونعفد کا نیعو

 | مسو هبلعلاسهآ هللاییص ترضح لوا هک ردلوا خد تیاوررو) |
 | مابهکن عبو یدنآ بورافیج ید ندرک لوا ندشن وب لالا ف |

 تولا قاموحر هلا دج شد ردنا رولح ) یدند رد ل هغ مظفاحو ١

 ۱ نیس هنر زیمو ار تک" هزم شط نامداشو رورتنم لبا شل تشدنارق دوس

 || هکمدروک یدلواراهن فصد نوح رلیداوا لوغشم هکغوک نویق هدربرب

 های ادهاماب هک ردیاو رولک بودرکس ردا دابرفو كلانقرع هری مولغوا |
 هل لادم یدتا لوا هدم یدل ون ار كش را ددم هد

 ۱ یدباق ند رم زا مز ید یداک یبشکرب كدروک کان کو وا ۱

 | یلاحمک ناب هرکصذدنا یدراد یتنرق بورتابو بورا هیچ هنشاب عاطو
 || هار جوزون سپ هلوا غاص هکر دقو مدیمااما یدلوا هعن
 هدنشاب كغاط هک لدروک لدشرا اکا نوح دتر کس هبناح لوا بواوا

 یشابكنا یدّتا مسان,دک دروک یز راه هنفرطنا یهو شهروطوا | و ۱
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 یشک جوا مدروک هاکات مدیشهروطوا هللا مراشادنرقن انا یا یدتالوا

 ید راشوک زدماچ ضاب یثک یکیا هدتاور رب و رایدلوا رهاظاکب

 هدنلا كنرب مالساا اجهیاع رلبدا لیناکیمو لیناربسج رانا هکر ردباو

 نکلر ند د رمز لشب هدنلا ځد كس رو یدیاراو قدرارب ندهرفن

 ندنسارا كغاو اب بولک یدیاواوط هلاراق نکا لوااما یدیاراو

 دییدنک هللا كلمرنو فطا نب یر ندرلنا رل, دابا هنشاب عاط رادیو

 یسیرغامیهو مدرروک ینانو یدراب كد دکبوک ندمسکوت و یدکچ
 یع راقاسرغب بوقوص ه٤ راو مب ینیلا هرکصندنا ید-یغوب یسجاو
 ورک بوب و هلبا ییوص كراق یهدنجما نکل لواو یدراسهیچ هرمشط
 یشبا كف دلوارومًام نس یدستا اکا یهبرب لوا س یدوق هنو
 م هروشک هش رب یی داوا رومأم یخدش هکر وط ورم كدرونک هنر

 هراب کیا بورا و یدراةیچ هرمشط ییک روب بوقوص لا هسراقسپ
 یدنآ ب وراقیج یناقلوا یدیا ثوا» هلناق هک ا دوس تکنو یدسلبا
 هتسنرب هدنلا هرکصندنا ید د ( هللابببحاب كم ناطیشلا ظ> اذه )

 ها كيک هرو ی هنس ل وا ی دا شم روتک هلرب هکیدیا راو

 ینلشوخكنا هکیدلرهء هلءاخ ندرونو یدوق هرب ورک بور, داوط
 رد رشد هد او اوک یدد ردیقا هدلصافهو اظعا زونه یتحارو

 شدیلک تسیب شرد #* اضق تسدو دوب رارسا هی رخ لد ( تبی)
 یگرلقاسرفب مب نوج هک ردلوا ځد تاورر و )# داد ییاتسادب

 واوط نهب ییوص كرك یدستا هثسبر لوا یدو هليا ی وصراق لوا
 رایدوب ییک روب هبا ییوص واوط هلی قافلا كرب رر سبروتک یبوص
 هليا هنیکس یوک روب سپ روک یب هنیکس ی دعا یسیرب هرکصا دنا
 هلنوبن ماخیک روب مب سپ هلرهمهلبا یځاخ توبن یدتبا هی و رایدردلوط
 كروط ورک ید نکیکیا نیس یدتا ب وتلاو ید یسرو ) رایدا رهم

 بولک راپدروط ورک خد رانا زکید روتک هترب یزکغیداوا رومأم هک
 ید اغیص كد ھ۰ : وک بودا عضو هعضوم نالوا قش روس وک نیلا

 مدرروسط بوقاب هلاح لوا نو یدلکوا بواواملم مهراب لاحلایف
 ك دا هن زاوم هللا یشکح ن وا ن دشتما یو ی دنا هرئصدنا

 كس و هلتما زوپ هن مدساک ه داز رل دتا هنزاوم نب هلستما نوا
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 هلا ماتر کا ینو لوف یدتناسپ مدلک هدانز نی هن رلیدتانز و هلتما
 | سو ی ەھج هرکصت دنا ود لک هساک هدازوب هش نک سدا نژو

 | نوعا كنس هک كدیلبرکا هةروق ینعی (فخ ال هابنبحاب) رایدتا بودا

 1 نب سد ید رولوا نشور كرزوک ردشماف ابههو هداما رلکابا هن

 رایدلوا لخاد هناعسآ لالخو رایدتک بوچوا یس هلچ بوی وق هدناحوب
 ینیراک دریک ندهر كسيا رسا مدروک نییراقدلوا لخاد هناعسآ كرلنان
 ارقا راسو جوز مدروتک هلم یتا ردا هيلح) یدید مهرس وک کس

 مه ید تاد هديا رظن هتلاحات روتوک هنهاکرب یتا رلبدتنا متاقلعتو

 هنیلا رلیدتیا هلریقو موق ملاسو محک لات هللادمح ردقوب عابب
 د-:هاکرب ینا سپ ردکرک كمروت وک هنهاکر یتا ردشغیا سم نج
 سوماخ نس یدتا نهاک مدل وس کا 1 ه> ورشم هصقو مدرووک

 لاح ی دنک لوا ار ز نوساب وس یسدنک ینلاح یدنک لفطان لوا

 || مالغا هلب وس یب ( مالغا ملکن) یدتا هد-#و رولپ كل رکی ندنس
 نوح نهاک ی دلار رفت هنهاکح یقااح تروص ماغ د سپ

 یدصاب هنرغب بولا ید-# لاجلاف یدل دا مواسعم لاح تیفیک

 یجد بو كرداوا یالغاو برع موق یایدشا هلنا زاوآ دال و

 هسرواوا عاب هغولب دح ںوہم ردلوا یارک ا دبا لتف هلب هلکنا

 یزسو هبلبا لاطبا یزکیرل د بودیادع هیف-س یزکی رالقاع زس
 هدر, یزسءزس هلوا شمالب یب یرکت لوازسک هدیاتوعد هبیرگنرب
 ردا هیلح ) نسەدا ناتحاو ترش نشد لوازس هک هلیف توعد

 رکنس مدا بولا ندنلاكنا یدجت مدنشا تاک وب كنهاک نوچ

 | یا مدبلب تاکج هد هلو كنسرکا نسراب يکدیددهنو نسهناوید

 یدرب لود هو كحر داوا ییدنکراو مد مروتک هک

 دەس ینو مدروتک هلرم ی دن کک ںواا یدو مديد زهردلوا

 لواردبا هولح) هیلوا یس هار كسعهدنا هکبدغوب لازم ندنرال زم
 ارقاراسو مجوز هرکصندقداوا عفاو یس هصق ردصل اش هترضح

 نیدک وا ند رشا ترضمرب یدنزرف وب نسرلیدستا اکب مافلعتو

 مدلیفتعرع هکمک هب هکم حابص سا تیا لس هلط)ادص بورول وک

 ى:ىراھ؛:ناماو رح هک رد,ا ادب ییع فزاهر مدتسشلا هدو هک
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 هک ردشوخ كف و 9 یاعع)یاو دو 1 تودرح ندس هلق لوس

 ردکرک هساکاکس ورک كشژو ت=#!و اهدو كذو ایضو رون كنس

 لوا ردنا یولح) ردک رک كساوا ظوعحو سورح هلا 2 كا اعادو

 : هکم مد شرا ةن سال اوج هکم نوچ مداوا هج وتم هر هکم و مد)ا یرورس ۱

 یاضفات مدنروطوا ید هتسورف راصح نالوا یمظعا ك رهزاورد ||

 هورک یا مدتنا تویلو هدنا ید مداک هعضوم لوا تودنا تال

 | مدعا مالغ یتنقرایدع | قلخ یناقمالسع عید وق هدنوب مب قلالخ

 ۱ هلایبس لا نب نامتو هناصسقح هک باطل ادبع ن هل ادبع ندڅ
 ۲ یدردشربا اتع حوا ندرعف ضصرصح نہ ی ڪر كناو ی دابا هزات ۱

 مهیج ندنس دهپ ع تو دنا مملسد هت كجو دف اا کد درشم روتک هنارون

 ناف رکن كم السا هيلع مهار یدلوا دات ندمرظدهدااح ییدعس

 | كاله بوئآ ندغاط ی دک مسا رعل وب یی الغوا رکا هکمردا نیع

 : نوح مد 7 ى زا € مدلنا تلط هک دلج و ییلخ) مزكیا

 مب قلخنوح هادلواو هآ دا و مدعا بوب وق هاب ی ی ۱۱ مدلوا دیعاات

 عج ەد ارظا ن تعاجر نداافطاو ندنروعو درا رادروک یلاحوب

 راد رب مدروک هاکأت ريد الغا جد رتا ندمبدالغا هلل راز م بواوا ٣

 هل ونیس هکید) ول س هردعسأ یدتاو یداک هک او مد هدأ یساصع ۰

 2 51 لر مدت لب شلوا عقاو دص بکر کیف ااغ مرروک دل انعرح ۱

 مدا ءو نون ید هدااح ییدمس ےس باد باطل ادع هللا دبع |

 یس هب یشکر ولر یغلدلوا لو كا هک دن عو هلغا یدعاربب لوا

 eR مال یس هسر دبا دا ره هک مدیا ت رم )الد
 مدت ان هلوارداق

 لبه یسولوا كرا ید ارپ یشک لوا ردوک نوسلواا دف اکبسمناج
 ییدنزرفهدیاصبو هلعبلکرولب یتعیدلوا هدنق تاک دنزرف كنس یلیعا

 نکا 2 د-شرا Ee کی هسردا دار | تاب رلط ندالعا ل٠ هک 3

 || یکدتشا او یکدمروک نس نوسالغا هکنیم كانا یعی ( كما كنلكت ) 1

 ٤ رب ی ي وا هجن ىلاح كرات هک ینب 3 كمالغ لوا هک |
 | نوناق كمالك ك نس ندکلن اشدرپ و بارطضا لاکو نسرلیوس نانذه |

 | كنس عهرولدبآ تلددو ے رک هالعا لهن رداکد قیطنم هلعع

 هک .یککتب #
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 | ی داوا لختاد هب ناب رب لوا سپ ردا هيا ) هرادش را اکس یکیکت
 | تبون یدب یفارطا كت لوا ن وراو مدر دنا رظد هلاوحا كلا نو

 | هرزوآ یوق شیرق كن یلعا لبه یاو ید وا شاب بودیا فاّوط
 | لبه «رزوا یرهدعافو نوناق هرکصادنوو یدند ردقوچ ق كرات
 لث نب یا هرکصذ دک دروتک هث ر ساو دج كد یراکدید

 یلطاا دع هلن ادبعن دع. یییداوا یسهباد تروعو ند:س هلق

 لوانوحردأ هچاح )ر دش واق هک وڌ a هسرواوا كناسحا رک | شهزو

 ° هرژوا یرازود رات راسو لهلاطاق دکمدروک ینایدلب وسیز وت وبرد

 1 رمد یا ةکیدلوا ادب ادصر ندنو وح لرلئاو راب دلوا نوگنرس توشود

 2 كرلت وب راسو حز ai کد هد راه مر ما لد و لوا ع ارا ندز۶اق مرع

 || رعنا عداضینا یس رک كئاو ر دکر که ساوا هدنالا كلا یک الهكراتسرب تبو
 ۲ رد در رع رکا عاد مر, هکید هرات سرب توا ردا طعح ینا هدااحرهو

 ٍ راهژوا صالخ رلثدبا تعداتم کا هکر کم ردکرک هانا 1۳ یرعلکود ى

 | هنمادنا ندت,هدوقوخیدلکهرمشط ندهناخ توب ربل وا ردا هیلح) .

 ك: س ەياحاب ةكتدردناو یدرو:ةوط هند رر یرل د هک شعشودهزرا

 رج هصردل وا ید تاوررو ( زای عداض یا ىشۈک تاکیدنزرف

 ۰ ندنازک ره یاوجا هیدن هدهاشم نوک ود ندله هبا یا یدتا

 دساوآ مظد یتفیناش كنا هک لوب را یکیدنزرف.مدبا شماقیا هدهاشم

 ۱ ندبلطلادب۶یلاحوب لد در مدتنا هع دنک ی دنک دنا ةي > )ر دک رک

 | عهدیارابخا اکا بوراو لواندزدبا مواعم بودیشبا ندر آر مارک

 | کس هولحاب یدتنا ی درو یب نوج مدراو هنناق باطاا دف سپ

 ثزاطا باب مدت ن ردلکد هاکنس دو نسا انعرح هل و هکی دا و

 1 یاضقهکمدرشءروطوا هدوفلوس توروتک هرزواهوجو نباید

 | هک ردقاوا م دلوب شلوا بناغ ید مدلک ورک نوج )ق تجاح

 واجب نس دک بیدا یزوسول تلطا)ادبع مدالوب رب > ر ندا مدارا

 توهیحهرژوا اص وکو یدتک هعءارا ید یسدنک تولدروطوا

 ۲ هتازوط> نودنا تایل یڑق زد ماہر بلاع لا ہک ی ات
 ۱ ید ثلطاا دنع یدلوا عسقاو لاو وب طا هک رایدتاو راب داک

 | لوا راوسهلآ دیسا هک رایدتیا شب رق رد-ثلوا دوقفم دم مولغوا
TFT 
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 سد ممد كسا رروب هب رب رهو لهنالت [بودا تقفاوماکس دز

 ندنسالعا كل هکموراب داوا لوغشم هفمارا یدجم نولوا راوس هلج

 ریس دنکب ول وف یهوق با طا)اد,ع رلب دال وب رلدارا ل د هثلقسا

 € ۳ ( یدل وس یزرحرو بودا فاوط تب و یدو یدراو هءارح

 ی هتلعح یذلا تا # اد یدنع ذحاو در ۶# اد یکار در برا

 * ا ے چاڪ یو عمش ¥ ادجو لاد نا تراب # ادصع

 هکر دبا بولا ادن فتاهرپ ندای هکمدتشا یدتا بلطلا دبع

 ی عیاض ینا هک ردراو یس رگدرب درک رک ھا ۶ سان هورکی

 هدنسداو هماهت یدتآ فن اهردهدنف دم فتاهیا یدشاب ۳

 یداواناور هدداو هماهد بلطلا دع ردشهروطوا هدد كجاغار

 بودیک هلی یسکیا ب واوا ن رف اکا جد لف ون ن ة-قرو هدلوب
 هدشد كنجاغا زومر هکر. دروک یدج رلب د شرا هر هءاهد یداوات

 نس ید مالغاد 9 نم یدتا بلط)ادبعررشوبد عارب شەروطوا

 ملط)ادبع ن هللادڪ ن د ن یدتا ترمّوح لوا م الغا نوا

 هرکصندنا مکیدج كنس نر نو۔او | ادف اکس مئاج یا باطلا دبع

 هک ردا تاورامهذع ها یطر ساع یا) یدلا هنس هقرا نا یا |

 قوج ندلو 3و هودو رادو مهارد ی دلو ید نوح بل ط)ا دیع

 رورسه و منم هژهاعناو ناسحا عاونا ییهعلح ودنا قدصت هئس

 هد رس بتک لءبو ) یداللو هنس هلیق دعس نب هرکصن دک دا

 ۱ تاغ هد: 1 رلیدتلبا هنناقهثما یساناںواوب رطح لوا نوح هک ردشلک

 مالغاا ین لر اب برات ( رەش ) یداب وس س د یکداوت ب واوا توو شوخ

 * رسصنعلا ع رک هحولا راس * رهزالا طا الا یعاهاا * رغصالا ۱

 اھت هللا یلص رب مش هک ردلوا خد تیاورربو # رظنلا ءوسب هاش رالف

 بودا لیک یعاض ر تدع هنس يکيا هدنس هلک دعس یب سو هیلع

 تكيرمض> لوا هرکصذ دکد تا مسد هر هثمآ هد کم یرمضحلوا هميلح |ا

 هلیس هظ> الم لوصح تکر و رخ فانصا نالوا بزنم همزن مدق

 هن سلوا هدئس هد رو رع ود لک كنرضح لوا ځد دمر اة وح

 تصخررکا عام دل دنا ندنس ابو كن هکم یدشا هر هنمآ تواوا صدرح

 ید تدمرب بوتلیا هم هلق ودنک ورک یترضح لوا كسیا رروب

 ۳4 ی لح %
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 || توق مام هلیسس اوهو بآ تفاطا كرارپ لواات لوا فرمشم هلیتمدخ |
 | یترضحلواهعلح بولوا یار ایوب هما نسو لو ازا ورب بولوب |

 لوا ید لس جوا دوخابو لیب یکی بوتلیا هنسس هلربق دعسس یی |
 ین دا وا رب رحم اهتاسو یداوا نک اس هدئس هلق دعس قب زورس ٠

 | هکلوا مولعمو ) ی دلوا عقاو هدت وئوب یس هصق ردصلا قش هرزوا |
 ردشلواعقاو فات راتاور هدنص وصخ یر دصاا قش كتر لوا |

 | هدنس هلیقدعسیب تترمضح لوا هضق لواهکردوب یسب ركراتاورلوا |
 || ردشلوا مقاو هدسنس هبنا ةعفد د وخاب لوا فد كمالا یتیداوا ||
 | هد هنس ىلا ندنت دالو هیضق لوا هکشل وا دراو هدنآاور ور بو ۱

 | تیداحاو هلوا شلوا هدهنس يبتاوا حد هدتاوررپ وهوا شاوا عقاو |
 یسههآ جارعم یردص قش كرورسلوا هک روس را هب هوم هد هک ۱

 | یلاعت هللا ءاشا نا ردکر ک هسسنلوا رکذ هدنلحم هکتت ردشلوا عقاو |
 د دم یسهصقردصلا قش هکردلوا نالوا لصاح ندناباور عوغوو

 | ینبد الوا بولوا نامل و یل اوحا قاب كن هياحو هلوا شاوا عقاو |
 1 ردک رک هسالوا ناب هد اب یمچوا نددصةموب

 | وعالم كرفت لوا أ
 ِ هعروئاوان اس ییداقو كن هنس یل | نارتتدالو :

 یدالبا هنت اق هنمآ یترضح لو! هيل نوح هکرد راشهرونک هدتاور ْ
 || نعآ ما ندا لافتا لتر اه مط > لوا تواوا یسهب راج كالا دبعو |
 ۸ رهردبا ناما یدلبا م ۳ هننمدخ قسارحو تنا ض>ٌكرو رس لوا ۱

 زا تب اکش ندا رس وصو ن دقلچآ یک لافطا ر سل یون لا

 | بوما وص مارب ندم نمز یدرولوا حابص نوچ مدروک ینکیدنیا |!
 1 هنرضح لوا هکیدرواوا عقاو قوج و ید نعسا وص كد هماشسخاات |

 لوانوح هکر ردا ( یدا ردن نعسا مدردنآ ضرع ییاعط قاشو

 : یدروتک هر ھنن ده هاما یس هاد ینا هنءآ ید ریک هثشاب قا نرضح

 || هقبانلاراد بوشوروک هلل راد اط كنس اا كراخلا نب ن قاع یب هدهتدم |

 بودا تسعجا صەپ ا 2 دلا دلو ېک اتش هد هن اخرب ۳

 || نس هزانج كناو یدلبا تا و هنمآ ?AE را لازم یراکدید اونا |
 و کیا رب ورابدتیا نفد مدل زم لوا

 < ل # <



¥ ۱۲۲ ۶ 

 هکر دلاعحا ردراڈ ٤د تعاجر ندالع هدنعب ووتو عج كت اور او و

 عا هللاو هلوا شس رگ لفن 4 دف رکصتدق دا وا ن وقدم هداوبا ها

 مسو هلع هللا لص كر ورم ل وا #۶
 + ر لوا ناس ی اقو تالاس ید ندشدالو

 هب هکم یرورسلوا ن رع ما یدتنا تافو هداولا نوح ء١ هک ردلقت)

 هکراردیا)یداوایدصت» هی رتو تلافک كلا باطلادیخو یدروتک ||
 ندنتهج یت افو كن هثمآ ب وصان هتش رغاب یترضح لوا بلطاا دبع |

 هع دقت یی-هفثو بنی هدا ز:دنتح كرورس لوا یدرتس وک تقر |ا
 5 را ودل یدو تج رم لک لنا هو درر

 هب هرقس نسل روضح كرورمسلوازکر ه یدیشم امروتک هل هدنقح |

 هظع و مو رورس لواو یدرانوط مرکهو زی رع ی او ید نم روطوا
 هلیدقاوالخاد هن رزوا كيلط)ادمءهدنفورب ند قوا تولجو تولخو |

 یدرروطوا هئصاخ دخسم هدنسو رج كيلطااد,ع تواوا لخاد ىدا

 لوا نوحما تباعر هنس هدعاق بدا یرل.ضعب ندنصاوخ كلط1ا دبع

 لوام هدانز رورس لوا كم دیا مد ندتهروطوا هدنس» لوا یرو رمد " ۱

 یواغوا مبل یدتا بوت دلاموسا«م یلاح لوا تباطاادمع یدلوا

 فرش هدنسفن یدنک هکنوسروطوا هرزوا مصاخ دنسم مب كلوا عام |

 ندنادک هربا هب هب مهر نددرم شو ز٤ هک رداوا مدیءاو مردنا ساسعا

 هرکصندنا و دلو شعترا هب ۵ سه لوا هسکک رب جت ندب رعندک وا ۱

 ندئس هل بق ی دم ناک هدرا رلب وار را هر هب سه لوا ید

 باطلا دبع ىدا راش وط ترهش هدتف اه. نف هکر دنا راو تعاجر

 همدق را نالوا هدع"ارا ماعم کا5 هظذ اصولا یدیزرف وډ رلد دتا :

 یدشاهبلاطوبا بلطاا دبعلدمروک مدقرب ج كرهب اه ندنمدق كنو |

 ن رازوس كتعاج لوا بآ اطوبا سد تشدا رب وس هن تعاج ود

 یو ووا دد دص قطفاغع كر مط > لوا ورن دنوک.اوا تودیشدا

 ندم واغوا ےہ ےب هلوا لفاغ یدت اهن ءأ ما بلطلا دبع هک رد راش ٤د )

 نوڪکن ۱ تاک لا هک روتک هر ۰ ید روما یس ه اصح كز او

 فارشا بلطلادبع هدلاسلواو ) رار د ردک رک هساوا یربمغس كتماوب

 نزبیدفیسو یدنک هندناح نع نوا یس هبنهت نر یذفیس هلْد رق 1

 2 رخآ #۶



4 ۱۳ 3 ۴ 
E LE HE I FEED EEE 

 ا ١ اا ینکعک 2 لا با ط 1ا 3ء ع كن ریه ناتو

 ۱ ریخت هدا مچ وا لدصءمود لصق ك هص لوا هک یدریو

 اا ردکرک هسالوارکذ هدنلص ىل اضف كاسو هلع ىل اصن هللا لص

 هک رداوا ید یر كد اقو ندا روه هدلاس لواو ) لامن هل ءاش نآ

 2 یرضح لوا فا راک بود ود ندنت راز نزید ف هرن AA لع

 ندعاه ی یقیصیپا تاب دو, 5 یدتاب 2 ۱ »۰ تر ENE | هل هلا یدنک

 ۱ الغو ط2 رالی دن هک درا یر یر مدنی ام شب رد موق 5 یدتاھک ردب دص

 یدلسک یرادوس تواوارغ ال تان اوحوناودو یدورورا> اما توشود

 : دم هعقاو هد ابا لوا ی دشربا هل اک ی رارططا ۷ لها هکلب وش

 نوعیم ریه غب رب ندزرس قیفح شد رگ موقاب هک ردنا ادفناهرب مدروک

 || كلوا هد-ثو> شيعو ناراب بلطوكدبا 2 یزکدعع ردش<*القا

 ! ردا یادنا ردو اویفک كوب رایت نوژوارهدزکارالرمس هک كروک و

 | رو ردلو زوا ی راکب رکو رد هزات یزولو رد دنلب یت ورب هد یسس

 یرادن زرف یدنک نددام شد رف موق هکیشک لوا ردبحاص بساو

 رهطء یس هلجو هلوا مز الم کا و ندنطد رهو هج هرشط هلا

 ر هد قاوط یدک هرک ید تولوا 27 ملا یرلد دلوا بیطمو

 ب ولوا لوتیعم یرا اعد سپ راو د نیما یت ارا بودا استسا ءاعد
 یداواحایص نوح ردا هور ردکر ک هسغاب رول رد یراک دتسا

 یا ور وشاو مدنا ناسارهو ا ندناوه كه-هداو و مدناب وا

 سد را دد ردبلطاا دبعد اره ندا لوا قح مدلی وس هیک ره

 رلید۔اب وس اک ایی دعقاو وب بولو امج ها بلطاا درع سرو تع اج

 بوقلاق باط)ادبع سو هقیج هنس امد اة ساات: ک رلیدخا ساھلاو

 فت .هویدقیج هرشطبولا هج هل سو هبلعیلا-هتهلا لص ی دڅ

 مزالماک ایثکرب ند هلبق ره بولوا بط ءو ره طه یک یکی دد ك

 1 یورسلوا بلطلا دیصرلر دعیح هسبق ولا لر بوشا یاوط ورلداوا

 یصاق یاو تارا بر یایدش | بور دا اق لاه د تولا هش زوموا

 شهالوا لع هو نس ]اع قدعا وا علءا نس تالا: 4 لا ۳۶ یاو تایأطا



 و

 ۱ ندالغو اط ردکر لذورقو كل رالوف كنس هکء لها یا رانو و نسلوس

 | كاله ی اناویحو باودكرانا هک و لاحو رردما تیاکش هکه اک رد كنس

 مزو هرو توا بولوامفانءزب هک روش: لوشهزب ردنوکر وی یهلاردشلوا
 نوڪ یسپ رکت هبعک ردبایوار ) هلوا شوخ هساکنایراکزور نمشیع
 ندناوسآ هک دیا راش ماعا هما رطا دهم ن د سد, 3 ویا ل٧ موق لوا زونه

 (اعطل باب تالاث نه )رلیدتنا هباط!ادبع یراواواو یرارب كشب رةسد
 دهام لا اوحاوب و بوروک لوا ی هعقاو و هک هرو نە -ة3رو

 ردآباو ىس ەل ندرعش 0 أ ی داوس رعٌشرب هدناب وب یدناشعا

 ٩ رطلاذولجاو ءایطا اندقف ا1 * اتتدلپ هللا قسا دما ةيشب (رعش ) |
 3 رجشلاو ماسن الا هب تش افا“ 3۴ لیس اھا ین وج ثیغااب داعف

 هحولا كرامم صد ر ء هب أم ول ترشا نرخ و هد asf نواب 4 هلذا نمانم

 رط>الو لدع هل مان الا ام # هر ماعلا قساسد

 ییزکسندندالو سو هيلع ینام] هللا لص كتر صح لوا #۴

 ڍڳ روئلوا ناب مداقو ندی ار وه لده هنس یھ وا نوال

 باطل! دبعدلس ی کس ن دنت دالو سو هیلع یلاعت هللا یلص كترمضح لوا 1
 ید هالا یصقا هکیدلبا تاصو دل طوبا هدناو نی>بو دا تاوو |

 | كناو یدلوا یعا هدنرع رخآ بلطاا دبع هک رردبا ) هیلیا هظفاحم |

 | ناوریشونو ینانوكنایدبالیس کیا ناسکسهدلوقرب ول بیمرکیزویرع |
 هلام رکو ت>اعهو ينب دلوا هاشداب ل نمره ییسغوا یت افو تالداع
 ترضحردشلوا عقاو هد هنسر ىتافو كرعاش ینا ط متاح نالوا روهشم

 كبلطلا دبع زکی دج هکرلیدتالاوس لسو هیلع یلعت هللا یلص ندلوسر

 رد هدم رطاخ من هکید روس ترضح لوا رد یم هد رکی رطاخ یتوم

 ریمعس ترضح هکر د ورم ندا ماو مدیا هدعمار نکس هدنوک لوا

 | یدالغا بودیک هجن درا یسز 2> كبلطلادع سو هيلع یلاعت هللا یلص

 دھعا ےھم كتر لوا بلطاادبع هک ردرل ثروتک هدتاور) 4

 | طالتخاو تبح نالوا هدم اعا راس هدننببام كرلناو یدنایع نوال |

 ۱ و ا رب ز و ا دو )یدیاراو



 و ۱ «

 ۳ تم ست سست انس تاق سس تا
 || هکر ردیاو ی دقیچ هنمان كیلاط وبا هعرق رلبدنآ هعرق هدنابقلافکو |

 ند هرکی رلسیع هک راب دل رک سو هيلع ىلاعت هللا لص یت رضح لوا

 | نوجیدروس راتخایلاطوا رو رس لواز سزا یتلافک ودهعت كنس |[

 ۲ هعدقتبوختیاغب یتظفاحمكنا یدلوا ادخ لوسر روما*لاوبلاطوبا
 || رک یدنیا مایق هللا یجاو هدشاجو تیاعر كرمضح لوابور دشرپا |[

 || ب ودیا تب هدابز هر ورس لواو هرکصن دت وېل كرکو مدسقم ندنوب |
 ر یسهدعاق بلطلادیع یدردا مدعنو حح -رت هرزوا یرادنزرف هلج |

 اا ردقلوا كبلاطوبا هکر ردناو یدرجآ هرفس سن روضح كترض> لوا ||

 || نر رسفلوا راح رورس لواو یدیا شک یلاسیعو یدیغ و یلام |[
 هدنش اب یرلهرفس لرلنا نرمصحلواو ید! رعوط یرلتراق را هد ماعط

 : نی یدرواا رابرآ یرلماعطو یدررابوط ی هل هكداوا |ا

 هدردعآ یرضح لواو ( راس كنا هللاو ( هکیدردا هر > لوا

 || هی یرورس لوا هی هرشط ندهناخو یدرروتاب هدشناب ودنک |
 اا ردشانوس تاسا هدنحدم كترضح لوا بلاط وا هکر رد,اویدرروئوک
 : دو شرعلا و دق # هما دما ن ۳ هلقشو ( تب ( و ردند هج لواو 3

 || بودنا نیل قلب ول 3 تباتن ناسحو ۴# د اذهو :
 #3 دحاو یلعا هللاو هتاباب # هدبع لتسرا هللا نارت ما ( تب )ردشءد 1

 ر اذهو دوج شرعااوذف# هلدخا دسا نم هلقشو |!

 ندنئدالو لسو هیلع ىلا دت هللا لص كترضح لوا

 ندیا روهظ هجناک هل ی” رکب ندلیب ىجا نوا
 نالوا هشت اج ماش یارصب لرورس لواو مداقو

 دڳ رووا ناس یس هصق بهار ارګ و یرفس

 || یکیانوا رورسلوا نوچ هک ردرلثءوونک هللا هجر ی راول وربسبایرا
 نوعا ت را هبلاط وا یدلو ۱ كالت وک نوا و قلبآ یاو هد نشان أ

 || بااطول نوح یدلوا ادب یسهیعاد كعارفس هشناح ماش ياض ۱۳

 1 یدتسا كءروتوک هل. : یرضحلوا هدو داوا “یھت هرفس تویلغاب لو

 نرد: .ک روقهسوک ی قو ماباب قو منا مب ع ۶یا یدسا رورسلوا

 7 9 هللا و یدشا بوت و وک یزوا كدلاطوبا نرولوا هاربه هلک س

 1 كالسو هلع هلل | لص لاعدرس سد مرعیا تورافم ندنسو مردیک ل

 رلددرا و هر هب ق یراکدبد رك تولوا ناور 3-4 رط ماش هلا قاسقتا ۱



 او
 e روو یددا قاسم لب م تلا قلا كنا سیصد هلا هی رذ لواو

Eارا صن رابحاو  eا یدشعت را هل اک یروو دهز  
 | هلاببس لوا یږاراو یسهعء وص هدناو یدرواوا نکاس هد هرو لوا

 وا بهار ارګ ردم ولعمو فورعم هلکعد ارګ رده رقلوا

 مولعم نلاوحاو فاصوا لسو هيلع هللا لص رپمغیپ ندیناعآ بتک
 2 روک یرورسلوا هد هعهوص لوا یرثدهددم تدمو یدینغدا

 هدنامز نالذرورمس لوا هکیدیشهروک هدیناعسآ بکار ز یدرکحراظتنا
 لازم هدنسهاس كجانانالف هدنیعم مضومری و ردکر ک هساک هلع لوا
 كس هعهوص كلا یدرولک هند اقرب ندشد رد هک هاک رهو زد هد وط

 | یدردااشام ه هلذ اق لوا بوعیح هنماط هعموص ارم یدرانوق هشراذک

 ینامالع ییهدلوا هدهلف اتلوا لسو هيلع یا هللا لص كنافطصم دات
 ۱ نوح هلس یعودق هعضوملوا كت مدح لوا هلا تامالع لواو هروک

 ۱ یدرج هرشط ندهعهوص ید روک هناشارب ند رلتم ال-ءلوا

 اد هکنوک لوا هکر اردنا ( یدزعا طالستحا هلیاها هل اه لواو ۱

 رلبدن و هر هذعم وص كنار بواک هللا رورس لوا یاوراک ۱

 ا شود هئاوراک لوا یر ناو او یدیشمعیج هنماط دعدوص ار

 ۱۰۰ ۲ ۵ اد روا در سیا اهر هیدروک تولوا
 یلاحلوا ارت رروط هعقدروط رروب یس هراپ طواوب لوا هک دوروب
 رد Xe“ قلوا ماو شیاو یدعا بودا بچا هدد شا دهه

 ورندنامز رد ولو مدو صم مع اک اغ لوا ریمغ هدن ورا هک رکھ

 || هک ردو ځد تاوررو ) رد هدنګا كنه فاق وب غدداوا هدنراظتنا

 ۱ عضوم لوا هکیدتثدا ارض هدکداک هرب شقوو راطرب ناوراک لوا
 | یدزرید هلن لوسراب كياع مالساا هلبادلب زاوآ یرلش اطو یراج اغا
 هللا یلص زیمغب رایدتنا لوزن هن راک كنهععوص هلفاق نوج هکر دلقن

 لا رایدنوط لآزم هدنید كجاغا نیعمرپ هلا لاطوبا یسع سو هلعلاعت |

 | تیاررب و) یدلاص هیاس هث رزوا كجاغا لوا یسهراب ط وا وب لواو
 ۱ هزانور و یدخالْسب و هو یرل-داد ود یا ارز ا

 هظح الم یروهاود بهار سد یذلوا لتا هل وک و تو اوا

 تن هعش لوارد هدارا لوا یربمغب نام زرخآ هکیدلب نیم هرکصند

 ا چھ وا 9 ا فن ا ر ا



7 ۱۳۷ % 

  ءورک یا هکید ردنوک ربخ هاها هلفاو هرکصن دنا رایدتا بدتر هرفس

  مردیا توعد یزس زدمیشغا ایهم ماعطرپ نوعا لس شرف *هلفاو ||

 || یارایدتا هلتفاق لها زمسودنا تباحا ه#وەد مب هک ردلوا مسالا |

 | تونو یدیا لک د كتداع ك: ٹکر یک كنوب نک ره سادعوبا ۱ 0

 اإ یدتا تورو تاوج هرلنا ارګ یداوا ثعاب هلتءفوت هکی دل واکس

 | تباجا هئوعد دقن مبالاحو نکمروتک هلاسا ییاضعامو زکیک ندنک
 مات ارب راب دراو هنس دعم وص كنا ربع هل هاو لها سد یکیلق

 هکیدروک هدا مواع نااح ك سهراب طواو لواات یدعیح هننرزوا | |

 | یدتیا ارس سب رد هدنرزوا كجاغا لوا یک یکلوا هب اھ لوا
 ٤ هسک جھ ندزس قدلوا ر طاح هت وعد 2 اک شارف هورک یا

 ا نیراکو ینا هک ردشلاق مالسع كحوکر ماند یل: ریدتارلنا یعدلاق

 | ریغصه هکر د-اوا موزرا مب یدتا اریګ رد نشموق هدنناب رع راعاتمو

 : سد هکيا فا ندوعد لب هکر مت ندرک هلأ رس رک هلو |

 یدروطوا هد بلاطوبا ی فلک رالدردنوک یو هرضح لوا |

 ٤ بها لو هتسا رف قوش فوت نوشت هک ردنتلوا و )و

 ۱ ددناب ككرانا بوقبح ندمعمونص دوهعم فالغ ار رابد زو> یمراکو
 | هنغانوف كرلاطوباات ید ردا اشاغو رس هدنسارا ناوراکو یداوا ناور

 | ینلاج كرابم كلسو هیلع ا ال نطصم د- و یدشرا
 || نیلامادیسا ذه ) یدتا بوئوط لا كرابم كئرمض> لواو یدروک

 | ینغج هلواربمغی كنوب اربصارایدتایزرس شبرف ( نیلاعللهجر هللا هب
 كن هاڪ" ی دیشکیآ هدهاشم هکسامارک و تاعالعلوا ارمح دل ندن

 هللا کب دنیا مولعم ندهر واع” بک ننوژوم تنیهو نوبامه لکش

 | كن ربمغی نام زرخآ مرولس نب هک اةیقح یدشاو یدلبا رب رقت هرلنا

 | الا یە بیس ریو رد هدسنس ارا ك رغا یکیا هک یت وب ما
 || نوعا هلغاخ لها بودیک هتس هعم وص ارګ هرکصندنا ردهدنلاشم

  رلب وار ) یدناوارکذ اه اس کت یدلبا توعد ںوروک یرادتتفایض

 ۰ ك هعم وص نا راثابهم هدک دتا تفایض هشد رق هلا رب ۳ رردبا |

 : راددردن وک مدآهدنقو لوا یدیشعروط وا هدنس هکاوک حاغارب هدنساضد ال



€ ۱۲۸ X% 

 وا ی و یک اا مدک دک هی رو لیل اا

 كجاغا لوا هروطوا هکیدلید یداوا نیقب هموقنوچو یدلکا هلب هل
 ۱ نرهشلا ینییااو رظنا)یدتآ ارم یداک هن رزوا بولا ليم اکا ىسەاس ١

 | هجوتم ,دانزاکا ارم یدروطوا هنسام نطصم دج نوح ( هيلع لام |

 كن ربحغب نامزرخآ هرزوا لاون» یکیدروک هدیناسآ بنک بولوا |
 امو رلیدتما تغارف ندکعب ماعطات یدلبا هظحالم هش نت امالع :

 | یدتا هبلاط وبا ارګ سد رد -ءلاق ند ہا بولوا ما تفایص |ا

 مرتسیا كانوس زوس حاقرب اکس هک ها فقوت زا دقمرب معط نشور ریبیا |
 ۲ نود فقوت بلاط وارابدتک بوق و ن دساح راهم نوح سپ |

 یدشا بلا طوبار دکن كنس ناوحو یدتا ارګ هدود 9 0

 | یسابادو یانا كلا هک رداک د نکم یدتنا ارس ردم واغ وا |

 | هدنس هاشم مولخوآ لدار وس تسار ید ا بلاط وا هلوا هدنا>

 قظداصو تب اعر كاو-حو نس یدتا ریس ردیاعوا ےشادنر 5

 هکلو هرژوا رذح ندنوا دع اکا كراب دوهد و لبق ماسه | ماند 1

 ۱ یدراردیالنف یتاات ید رز مروحما وص اکا یدراالوارداق راددوهد رکا |

 | ردکر ک هساوا ممظع ابو یلاع ناشرب نوجا ناوج لوا هک وا شا |

 | نیسعاکس هب ارعو تال بواوا هج وتم هرو رس لوا ارب هرکصا دنا |
 Fare قیا ناصعا یدا رم ند زوسوب كنا رګ ویدید مررب و ٤

 یاعت هللا یلص ربمغر سدیدلک د تسر تبار هس> و هلوا موم یلاح

 غ نب هک همرب و ربع هل اارعو تال نعل لا رلتا اکیا راب یدتا )سو هیاع ۲

 | یدتنااربص نی رغوط ن“ د یی هنسنرب ج۳ داند یک نیدیوط صد یرانا |[
 | لکشنالذدهدنسارا تک رغد یا دکم درب و نیعاکس هر ی ل یاد سد ١

 || ردراو من ی دتا ترمضح لوأ ردیمراو ناشذو تم الع ر هدننیهو

 | بو دیا سوب یتس ارا یزوک یکیا كل رورس لوا بوب ارصصا ری سپ |
 یدب وا نی راقاناكلاع دیس هکر ارد او (اقح هلا لوسر كنا دهشا )یدعا |[

 | ك رام هللا ىس اقا كن ارت رورس لوا هک ردلوا ځد تیا وررپو |
 ۰ وب ماخ مهلش اره کاش باش یا رمان ید ردیک ییادر ندنزوءوا 1

 یعضوع لواو یدلوب یک يکي لب دنا مولعم ندب اعا بنکو یدروک 1

 ا لوا موررفن ید هد تاورر ره حاقر ند دوه! هکر دامن ) ید وا
 مس تی

 ± كرورس #۴
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 یدیاراو لماکربح حوا هدنرلحما كرلنا یدیاراشلک هندصق یلتفلرورس |

 ند ا۳آ بتکزب اربح یا رابدتبا بوشپ ربا هباریح هععوص نوکلوا
 هلاوراک شي رقد هدن رق هعموص وب نوکو ب هکر دزش دیامولعم |

 لواراید د لدلک نوجا كیا لق یناردکرک هسنوط لزم بواک |
 كرلنا هلا هی او لئ ال د اربح رلب دتا تنواسعم ن دارګ هدیاب |

 تع كلا هکر دب رم نامزلارخآ لوا ناوجوب هکیدتااقلا هش رارطاخ |

 رورو لیخحاو تارو سد ر دز سُشم وقوا هدر اعا بتک نفصوو ۱

 | هلهجو تلتف كناو رولیب هدباراکنا هجمت نکلریمغیپ كلا یشک ناب وقوا |
 | كر وربخ یدتا هموق لوا ارګ هک ردلوایخد تااوررب و ) ردیادصف |
 1 ۳3 ج هلوا شلید قسط هدوحو كت هتسار ییاسعت یادخ هک اک, |

 | نیس سد ید با ارح زالوا راد تا رانا ینرولوا رداق هربت كنا |

 سپ كُغا هد وهب یس بول ود ورک زس نيل وب رفظ هصتو |
 هدشاور ) رایدلوا ع راف ندشیا لوابولک هفاصتا تعاج لوا |

 ناعما رخآ ناوج لوا یدعشاا هبل اط وبا ارح هک ردرا ثم زونک | 0

 || بواوا طس هل اع یلکود ی یش كناو ردک رک هساوا یریمغی | ۰

 : هسلارو كفش هناوح لوارک اردک ک هسا د ینادا یلکود دو "

 ترض ەر نواب ینا هک ادابمر دنع" د كنادو هد هک هتلیا هماش یارامدز )

 4 هکمورک نواص هد رونا هدارصد نعام بلاطوا سر هروک ربا ١

 هل:ءاجر یریمغعب بلاطوا هک رداوا ید تءارر و رلردنک بوئود |

 | هماع هدناب سهاتراحن و یدلک هماش یسیدنک بوژدنوک هی هکموریک :

 | ن رب زهدهسنس یجیدب نوا ندشندالو كت رمضح لوا یدردشرا
 یرفس نع نوا ترا هءلطاادع ن ساع هدلودر و هلطاادبع |

 هک هر یر طح ل وا هکیدش | سال ندبلاط وا بنودناروهطیس هیعاد 0

 هشب را تکرب هرات هلبتکرب كت رضح لواات هیلبا هاربه بوش وف |"

 ۱ تودنا هار هبا ی یلاعدیس بوئوط لوذبم یا ا لوابلاطوبا

 | قراوخهج ند رو رس لوا ی د هد رفسلواو ی د ردنو ک هثع
 ی داک هروهط ت اداع

 ی رک: ندنتدالو سو هيلع یلاعت هللا لص كترمضح لوا
 رووا نا میاقونالک هزوهط كلد هلب یعشب یمرکبندلیب

> J ۶ XIV $F 



 || ی رکب ین دل وم نوچ هک رد راشم روتک هللا مهج زربس بایرا |
 رتسوک ینا هش ر تواوارهاظ هیرضح لوا هکشالم یدلوالخ اد هل

 | اتو هيلع یلامت هللا لص هللا لوسر نوک رپ هک ردلقن ) را, دلوا

 | هجک ج افر ھم اق ےب نب دکوا ندن وب مع یا ی دنیا هبل اطوبا |
 أ رلدتبا هش رک ورلیدقاب هل ست داکب تواوا رضاح نولک صخ*حجوا

 ترموح لوا هرک صا 0 ردشهترب ,ا فو ی روه یحداما ردلوا وب

 ےکیدد س اه دعم مع یا یدثا براک هنت اق بلاط ولا جد تد ولر

 او ی دلبا هلسج اکب بواوا رهاظ دا سیر كانال ج وا لوا
 هدم دوجو ندنغاشوخو تحار كلا هکسلیوش یدوق هن رزوا مراق

 تبایط هد هکم هکر دالا هئه 5y یرضح لوا بااط وا مدا سح

 هلام هد بو دنا حرش هبنط نهاک لوا ییارحامو یدردا ىج د

 هس اض ءا كب رمضح لوا هللا ماغ طا.تحا نهاک لوا ی دد تا

 || نک رام تم الع نیفتکلا نیب و ی دقاب هنب رلف لاو ی دلبا رظذ

 | بیع تالغواو كنس بلاط وبا یایدتبا هرکصذ دطاتحاو لماما #
 قداوا ض راع یس النسا نیط ایش اکاو رداربءو ردکاب ندض مو |
 lz ره و و مدلنا ماه اتم: شف قوح ند رلتم الع ريخ هدناو زد دعا ١

 | ةت الم هکلب ردلکد نیط ایش ةس وس وو نیط ایش لاح یکی دنا |

 || ندهالا ل وسر راردبا شيتفت ینبلق كنا نوما ت وبن هک ردمارک |
 هکمدروک هد هعقاو لوا یدروب هکر دن و و هرلع هيا لص

 ۱ هنا كم هشس ىل هرکصا او یدوق ه٤ زوهواعب قلا یشکر |8

 ۱ کاپ ندب بوقاب هر دناو ید راعی> هریشط یگ روب بوو وص

 ندا دالو مسو هيلع یلاعت هللا ص كت رضح لوا ¢

 اروطس ةصوو روما نالوا عقاو 5 ELE یعب یرکب

 ۳ هک رونوا ناب اهنع هللا یضر هجګ دخ م وزو بهار

 | سو هبلع یان هللا یل ترو رس لوا هک ردراثمروتک هللا مهجر ریس ءال ۱
 ۰ هاناج ماش هن هللا ی سر نراح ترمضح لواه دلاس یش یمرکب ندندالو :

 | با اطوبا هدا اسلوا هک ردبا تباور هم تش هفت یدروب هجوت |!
 یدالاق لام هدا بواوا بااغاکب هقافورقف دجابیدتاهنرضح لوا |
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 || هصدخو یدشاقاب یرلنفو كج هدیک هتراح ماش كتناوراک شب رفو 8
 ۱ هلا هب را صم هر هتک هجن وردت دنرراداام شد رق هک دلب وخ تش

 كدا ضرع هب ههشدخ یک ودنک س زرد وک ا را تور ولام

 هلسو لوا هک كن اش كك ذلم راک ماش تولارر و لامرادعمر هلا

 : هب هج دخ ترضح لوا یزوسوب هلوا لصاح لامرا دععر اک هلا

 || كت رمضح لوا لاطای ید شرا ه هم دخربخ و ن دکوا ندرایوس
 ۱ كنهب راضع لام مکیدر و هرالبا کی داو ی دردنوک هک رب هاد

 ۱ هک ردلوا جد تاورر و ( مرایوط یتازرا اکس ین راد_-هم لوا یا

 ِ هسک رهوهردنوک لام رفاو هماش نوا ترا هکندلید هتسلوا هک رخ

 هل اماو ق دص هدنس هل شب رق رورس لوا قجا ب ویا داشعا
 : مدقم ندوب روهط کت د رايب سا رب نما ندا هلغلوا ف ورعم

 1 رخ هرورس لوا هجدخ ید رارید نیما د-# هرورس لوا قاخ

 : شد رقو مربا كمردنوک لامرفاو هماش نوا ترا هک.دردنوک

 1 داف رط ماش رکا ردقوب مدا عا جد و یرمغ ندنس هدنموق

 || هدا یدتبا ردقم هت ند هدف یاعت قح روتوک یلام ےب كساردک
 | یصوصخ وب مسو هیلعیلاعت هللا یلص لاع دس لآ نب ردق تاک دنیا دا مع
 | هک ردلوا ځد تیاور رب و ) ی دروي لوق هرکصت دنروشم هبلا طوبا
 | قح هکر دقزر رپ وتیدتیا هرورمسلواهدق دلو فقاو هبانعملوا بل طوبا

 | كل هجدخ بوروک یتغارب رفسترضحلوا سد ردڈمردنوکاکس یلاعت
 ۰ كن هګدخ هکر رد او )را داو | هناور هنف رط ماش هبا ق افر هرمسنمیمالغ
 : لوا ید ینآ یدما راو یک مات یم ےکح نا ةع رخ ندنساب رقا

 | تبح هداب ز هرورس لوا هع رخو یدلیق مزالم هربضح لوا هرفس
 هک رد راشهزونک هدتناور) یدزالوا ادحندنا هظطرب هدرللوپ بودا

 | لوا هرمسم یدلوا نموروب ج بولاق یسهود یکبا كن هج دخ هدلوب
 | ترمضحلواهدک دتا رادرب> یلسو هیلعیلاعت هللایص ربمغ- ندلاح
 | رود مدن اه یدلیا اعد بوپ وق هن راقانا لرله ود لوا ني رللا كرابم
 [٩ یلالوانوج هع رخ رلیدلواردیک هجګ وا كل هلفاق نویلشاب هکم وروب
 نوح هک ردلعت ) یدرد ردکر ک هسا وا مظع ناشنوجا ر یدروک

 || ارؤط سذ نامژ لوا هدسنس هعع وص كنارمح راب دشرا هماش یارمصب

 ۱ هللا یلص ربمغب یدراربد یخد روط اکاو یدرواوا نک اس بهار
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 هعموص بهارروط سدہ دد داوا لزا د: د د كجا ا نیعهرب , لسو .A .دعییاعت

 ك٤ روک ییعب دنلوا لوز هنس د كح انا لوا یدا سش« هم اط

 هلوا ربمشیب هک رانو یشکحر الازاعوق هسوک هن د كجاناوب یدتبا

 شورو یرلفادوب وراب و رب یب جانا لوا هکر داوا ځد تباورو و
 بونالشر جاغا لوا لاطا ف یدلبا لوزن هنس ه اس كنارورس لوا نوج ی دنا
 ا لا و د قاطاو بناوجو یدرو رلهویهو را قار

 رداق هک اسماو طبض ییودنک كم روک یال وا ندهعموص ماب بهار

 ها روس لواو یدقیح هرشط يا نسوق هده وص یویلوا

 اکس هب ارعو تا یدّتا دیرضح لوا نوا راّدحاو ناڪ ماو یدراو

 لانا نهد( كما كتلك )یدتا ترضح نسه,داکی ردن لدآ هکمررو نیع
 یکیدتا ماکت كنهوف برع هکلوا غار ا ندع ا م نوسالغا هک رم كنس

 هدنلا لر وط و یدید ردقوب هک راوشد ندەلک یباواکب هدرا هماک

 كار مط > لوا توئودو یدردیا رظن هب هقیحص لوا یداراو هيڪ

 نیع هیرکت لوش ید ا هرکصذد رظن نامز یی-خرب یدرفاب هن زو

 ندسهار دع رخ نوح رداواوب ید رنو هر اسدع لا هکهردا

 دص ترضعهنرضح لوا بهار هکیدت | نظ یدلبا ,دهاشم یروماوت

 بوراقیح حق ندنف الغ مدام سوا كتيارکهرب هدنفحكنا بو دیا

 دو-جو» هدنا وراک س یدرغاجوید بااغ لآد بااغ لآأن هلبا دنلب زاوآ
 بهار ریدتا مو هبهار بواواعج هنا هع رخ یوک شا رد نالوا

 لخاد هر دعم وص و یدنرکس هدناح یس دعم وص بوروک یوه لوا

 موقیا ید بوعرج هرزوا اط هعموص یدابق ےک یتسوف بواوا

 سکر د یرلکوک هکنوعتح ادخ لوازسراق روق ندب نوعت
 نو ردشم اوا لزات هلفاقر جیهاکب رولکوس ندزرس یدروغروط

 یثک نالوا لزا هنس هباس كحاغاوب هکمدل ود هد هعیعک ےکیدتا رظنوب

 نیلا م اخو ردکرک هساوا نوعبم هلصاق و اعلا بر لودر

 ۱ یک نیا او تا هنوط فر تک لوش ردع> هوا

 یدتا هب هک رج هرکصا دنا دلو ال الههدا نایصع کا تویغوط عروب

 یدستیا هع رخ نسیم دنس ابرفا نی كنشکوب نع نسبشک هل نس
 یداب وس ه.هار یتلناکح كنهود ىکا نالقهداویومب راک تمذخ قود

 چ روطسا
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 اکسن ردناملارخآریمفس درملوا قیقحت یشک یا یدسا روطسف |
 كحد ده یدتنا هع نخ تدا هظفام یزوسلوا ردکر ک جی وس هتسارب ۱

 کی هک دا مک یک رس و یک د یک و روس كنس ید كا

 هدالب ماع یش وب هکمر روک هلل وش هد هد. وب یدشا روطس |

 ا رذظمو روصام هش رزوا ادعا یلکودو ردکرک هساوا بلاق ِ

 هکردراو یرل سد كناو زالوا رد او هتمواعم هلکن ادسوک چه ردکرک 0

 ی یشک و رامنز ردرا ر كنادخرلنا هدتفیعحو ردند دوهد یرکا

 بودا طض یرازوس لوا هسء رخ لوا هرزوا رذح ندنرش كموف لوا ||
 ی دنوط ناهن ن دقلخ یرورس لوا هل بجوم یصو ك بهار |

 مرر روڪ كع كنس بج هدرللک وک ید تا هرضح لواو
 هللا لص ريم هصعاا )مکن رصانو ق دصهو بخ كنس ج د 1

 تخو رف هد ارصب نب راعاتم هلازا ج "او سو هيلع یل اعد ۱

 هدابز ید تاقرپ ند-ګر یک دتا لرل بربع لورم لواو رایدتا

 تیاغب اوه زابدلک هب هکمو زلبدنود ورک نداروا نوجو یدتیا هدناف

 رخآرپ ید هرسسبم بولوا راوسس هبهودرپ ترضح لوا یدیا قیا
 كرورس لوا سود او یدردا تمزالمو تود 6آ بوش هب هود

 هلبا رانوتاخجاقرب هدنسهرهب یتاقوذ هج دخ یدرلاص هیاس هرزوایشاب |

 ا دا نوروت :ندسق ارا ا لا قوای را یف ا
 هج دخ هرمسمات رلید تا بچا ندلالو| رانا ید سوک هرانوتاخ

 هدابز تاقر ندرللدا عام بولک هنتاق  E Eید ربو ربح ےک

 هدک دا لاوس ندنیفک كن رافدلاص هاس كراشوق لوا هشدخ

 راشو لوا یر ندنوک رک یدعا هجو هماش ند ارو ىدا هرسم 0

 قراوسخ راس یکیدتیا هدهاشم هدرالوو ید درد هرزوا لاوتم لوا ۰
 رر هه دخ ما یرا زوس يکیدید كهار ر وطسا و ینام ارکو |

 لیم هحوزت هلم > لوا كن ده دخ روما لواو یدلبا ناسو ۱

 ی د هکر دا تاور هه ت هاش ) یدلوا تبدس هند رطاخ

 شب رقویدا نو اخ یسا طابتخاو مرحو یبحاصلم اک لةعر نوت اخ |
 عیجو یدیاراو یاوارف لامو یدا یسناو قرشا كل نیرات روع ۱

 رلد دیا قاششمو صد ی هکعروتک 0 دل مع یا سد و ف | سا
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  یدیارلشلید هفللالح ینا بودیالام لذب رک هصنند_فارمشاو
 || ندنرفس ماشسو هلع هنا لص تلاسر ترمضح ات ید نالا لوق

 كنەګ دخ هدکدتیا ناب و حرشاکا یلاوحا كرورسلوا هرمدمبواک

 د-ج وزاک | یتسفن بولوا اد عظع لسم هرورس لوا هدنلک وک
 هنرسّض> لوا هحوارک نب هګدخ ردبا هدفت یدلوا بلاطو بغار

 یل هحوزرت یی هګد خو مدیا رابخشساو م العتسا بوراوات یدردنوک

 هکم دتاو مدراو هاو كبر > لوا نوح مروک ردیفو رد-:هراو

 | عردقو تعسو هکیدروب باوج رولواعئام هثذهن ندکملوا یتسدمحا
 ۱ فرش بحاصو لام بحاصو لاج ب حاصر رکا م دتا ردوو

 || بوروك مام یکیراتوم كاوا كنتو هسلوا تروع ر كوفک كنس

 || تروعلوا ىدا ر ورس لوا لده ررو تر هسا تیافک
RSمدا یرواواا یدتا لوا دم ب وح تأ ه2 دخ مدتا  

 ج بوراو ا او هد سا لا بغار اکس یا هک هب وب 7

 | یدایفلوبف بواب تنم هنلاج هګ دخ مدتا رادربخ ندنکهداند يا

 هاو كرورس لوا قبو یدلبا رایمحا تعاسر نوعا قوا حاکنو

 | ی دردنوک ربخ ید هدسا ن ورع یع یدنک كل هجګدخو هلو لصف

 | بااطوبا ید ترمضح لواو هیلبا ج وزن هدم یی ودنک بواوارضاحات
 1 كَ هک دخ هددوعوم E هل ارلیڈنک حافر, لدم عا, هرجو

 ] هددعع سل بلاطوبا هکر دل ووم ( یدلبا حاکندعع نودک ھئا ڑ م

 | لیعسا عرزویهاربا يرذنم انلعج ىذلا هللدجا ) هکیدوقوا هبطخر |
 دم رح ساوسو هال هنضح نم اح و رسوم روع و لھ یعیصو

 | س اب و ماکسخا la و اما امرحو ۳ ا ا لهجو

 آه نزاوبال ید هللادبع نده اذه جا نا ناف ( دب اما )

 | لئاز لظلالا ناف لسف لا1ا ىف ناکناو حج رالا شب رق نم لجر
 أ تا هک لح بط> دقو هت ارو مد رع دق نه دو لتا صاو

 نه ةرکب نورشع هلح اعو هلحاام قادصاا نماها لذبو داد وخ

 ندشعرز لیععهاو ندنرازغوا مهاربا یر د کک رد وا اد.> لوا
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 Es a و جم ار O ورا ام ار سا وا

 | كنت یدنکی وویدرونک هدوجو ندنلصا لمضمو دعمیزو یدابا |[

 ینازرا مرکم هناخرب هزب و یدلیف ندنرا اوشا كنمردودنک و ندنرانا مکن

 | هلیدصق تراز یب هناخ لوا ندب اوجو فارطا اع قاخ هکیدنوط
 | ناما هوا لخاداکا هکسکره هکیدروب اطع مرن مرحر هز ورارواک

 | قیقح دعباما ) یدلبا راک اح هرزوا سان یزیو رواوا هدم السو
 مه ندشیرق هکر دکتکیر هللادبع ندوب ییضوا مشادنرف بوک

 "| ر دلیلق یلام هح رک او رولک هدانز لوا هک الا رعنا هنزاوم هلکنا ها ي ۱

 ۱ زس هکر دشکر دو ردلئاح ماو لئاژ لظلام هک ردو یسردو ۱
 | هغالالح یدلبوخ تاب هد > هک ق یو ییشارق كنا رسرولپ وا

 : اذخ رانا عسل لحعو لحوم ره هود هام ی رک: ند ام مباکاو راب د

 | هدسخ اور ) ردک رک هسدلوا یی او یعظم ناش كنا نوهع>

 | یخد لفولن ةقرو یدتا مات یی هبطخ بلاطوبانوج هکر دراشهروتک

 هک ردنوحا اد> لوا سامسو دج هک. دناوب وع یدوفوا هبطخر

 ۲ ی یدرب و تیلص ةربو بلاط+ ا یا یدتنایک لکی دن د كنس یز

 | سو زندنرازنهمو ندن رلادتقم كب رعزب هلتهج لوا سپ كدتبا دادعت نس

 "| هراکنایرکی رلتلیضف ریس ترشعلهازمسبلها كرلنایضف لوا مامت یخد
 ۱ یلعز را نم .دا در یرکف رشو رف ارسدرفر ندسان و ردرلاک د رد اق

 | دهاش شا رة ورک یا دنیا تبغر هجا ٌعماو تمل صو هاکزس قیفعاا

 | مدرو ههازا دسع ندم هکلئروع یدلوخ تب هر دخ ن هک كلوا

 ۲ تولوا شوماح هقرو هک زدنا هللارهم صااخ رز لا رو ت رد

 ]| دفع و یع كنهدخ هکم رسا هفرویا یدشااکا بااط وبا
 زا شد رق هورک یا یدتبا دا نورع سد هلوا كءرش هلکنس هدح کن

 | دهللا دبع ناد هکلئروع یدلب وخ تنب هج دخ نرک كلوا ده اش

 | هکردلوا حک لوقو یدلوا قمه لوقو باجما ندنیفرطسپ مدربو
 هکشدخ رک ردلعن ) یدا لکد هد اح یسابا كن هګ دخ هدتفواوا

 | هکعدسحخاب یدتاو رلیدتا صقر بولاح فد ید ما هر هبراج

 ا سد هیلبا ماعطا هفلخ تولزاغو نر ندکح را هود کتنا هکتا

 : یداوا عفاو یو نوک لوا نامو رابدشا یک يکيدبد لب هد

 | ی دلوا نامداش میظع هنلصو لوا سو هیلع یلاعت هللا لص ریو )
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 | انع بهذا یذلا هلدجملا ) یدتاو یدرنسوک حرف هدا ز بلاط وبا

 | ولعم هل وش ندنسهبطخ كبلاطوبا * هبیفت ( مومعلا ا: :ع عفدو ترکلا
 الفون ی هفروو هلوا هود هام ییرکب یرهم كنج دخ کرولا 1

 یعدالط لات زورد یرهم كنا هک روأوا موهذم هل وش ندنسهبطخ

 زوی؛یرهمكنا هکردراو جد تاور هدرمس بتک و هلوا صلاخرز

 جردن ییدداوا جک یسعیج كنه ال تاناوروب سر هلوا مهرد

 هروک ذمروما هد هج دخرهم هکرولوا لصاح هلهجو لوا قیفوت هجو |ا
 لوادوخا و هلوا شنا تباور کیدل یواررهو هلوا شاوا عوج
 لا زو ترد دوخابو مهرد زویب نیک كن هود رک هدناهز

 عا هللاو راهلوا شکبا عملا لقث راب وار هلواصااخ رز

 زوتوا ندشدالو سو هيلع لامن هللا لص كنرضح لوا #۴

 تب وروما نالوا عقاو لد هوب ر وهظلواا ندا یخ
 ٭ رونلوا نایب یراکدتبا انب وریک شب رق بواوا مدهم كنەبەك

 | ن دمحرایدلبا اش یتا شرق یدشاوا بارخ هبمک تی هدلاسوب |

 | یدبا تبب شاروا ندرلشاط جاقر هبمک تب هدنامزلوا ردا قعسا
 | هک تدو لوش یدیغو ییفسو یدیا ردق قم اق مدارب كوو

 یبس كربعت لواورل,دلیق فقسفو راب دنلسک و راب دتا ریمعت ۳ شسدرف

 یدارلشعا هن ارح ر هدنلکش ود هدشعا كندمک تاب هكدا لوا ۴

 هجک ر قافنا یدنارلشتیا طفحو طبض هدهنارخ لوا یتیرللام كن هک و

 هکندلوا ثعاب هدو لواو رايد الورغوا ییدثیفد لوا بوک تعاجر

 یهناخ سبرابدتلسک وب نیراراوبد بودیا فة هب هبعک هناخ شیرف
 هدئم ده باس كم هک تس رابدلوا ل وغشم هععاب ت ودا بارخ

 تواک ات تب ولر یدرولک 1 هس هر 9# اک رل دتا رب صد

 بوقروق نداد هنا كس شرف سد ی داراب یز راود كن ۳۹ 1

 یدلک هنیقسرب ندن سایرد مور هدانا لوا رلبدءب نوعا كعا اس ادد

 یوا دات سا یدنارار د ىور موقفا ةت راس رز كنمو ااو

 یدلوا كاله بونا هراب هدک دشربا هنسسحاوت هدج هنیفس لوا یدیآ

 | نوناصنیرل>اغا هیف-سلوا بوراو هیهدج هلتعاججرب هرخم نب دیلو
 تیب بواک هب هکم هک را دتا اعدتساو س اقا ندیمور مواب ورلیدلا

 مس
 4 اه دن #۶
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 شاطو یداک هر هکم ها رانا بودیا لوبق مواب هر ویدیااش ییهمک 6 6

 ترمع>)رلیدآ وا لوم هک چ شساط ش د یدتا ۹ ییملوا عج |ا

 راناو یدرکحچح لاط هلا رلنا ید لسو هيلع یلاعت هل یلیص ر

 | ید بویق هرزوا ی رازوموا بورا يج ین راسابل تعب نب هئوکتا |
 یدردا نیلح رلتا جد ترم و> لوا ۳4 بود 5 ساط ۳ . رژوا :

 و ر بور و تجز شساط هن زوموا كرابع 5 س لوار دنا شاخ :

 || ےب خد ترضح لوا مدستنا تلالد ناکا یرهالوا نوجا كماقبا |
 رهاظ یتروع هاکان و دن رزوا یزوموا بورابج نسال هلءزوس ||
 یلهعنوح یدلوا شوهب هکر رداو یدشود هر هرزوا یزو ها وا :

 | بودیا ادن ندبیغ هدااح لوا اکاو یدید یرازا یرازآ یدلک هنشاب |
 ادعا هتسضح لوا ندان ادن لواو راد د (د-محا كتروع یجخ )

 لوا یدتا ساتیع هک رد) وا جد تیاور رپ و ( یدبا اد: ن الوا عقاو

 مدندنس هدااحهت نعل مدد ( دما ثناشام ) هرمضح لوا هدلاح

 | ندنروع فشک یتعب ( ناب رع ىشما نا تیهن ) یدتبا ترضحلوا
 ییاعد ىح 1 مد وط قع قلاح لوا 1 ردا سام ع ید د مو یھ

 هکر دلوا ید تباورر ( مدلی وس E هت دا رهاط ی و كنا

ANنوگآنوسرب وتجز دن زوموا كرامم کات ۱ شساط ندنتععش  

 2 ترض> لواید دوقهرزوا كزوهوا یکسال نەي کە نوک هر رح لوا

 | یدعتریاهورکم نش ربا اکب یتعی ( یرعتینالا یییاصاام ینباصا )یدتنا
 هرکصندنوکآوا ردیایوار یدشرا ندنهج می دلیفق فشکنم یکروعالا

 ك:؟رره ندسناکرا هکر داع ) یدمروک ناب رع ینرضحلوا ۳

 ۱ هک رلیډاوا و بولا هنرن وب را هل ړو حاقرب ند رع لئابق ساغ ۱

 | نوجو رابدتا لع هس اضتقم هعرف یونآ هعرق هدناب لواهکردیاو |
 عفاو عازر هدنسارا لنام ی داک قو قمود هش رب یدوسالا ر>

 | رودنک هش ر یدوسالارعح هکیدیا لوا یساعدم كن هلرق ره یدلوا |ا
 دکید-شرپا هر هب رح رب یرا-ع ارو راهیعیا هل خادم یر رخآ راهبو

 | كشیرف هک هيما وبا رایدلوا وليا لاتف هلا یررب رب نوعا صوصخو
 ریە هکیدتا بودا رکف نیصمر هدص وصخ ون یدا ندنرلدحوو

 ف یک لقا ه-سرولوا ل-خاد دک لوا ورا ندنسوبف مارطا

 < ل یک

8 DIY نجمه 
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 دا هلوا هسرد هنیذک لوا هدصوص خوب بودیا بص ےکح ہدزکارا

 | رایدتیاقافتا هن رزوا كنا بوروک لوفعم ییزوسو كنهیماوا موق |
 رهاظ سو هيلع یا هللا لص ری لوا ندنسوبف مارط | دیس هاگات

 رب یار هن كنا نیکو د یدلک نیمادمح هدشبا رلیدتا موق یدلوا |
 0 هن رزوا لیدر یدوسالا رعحات یدروس ترضح لوا سد رابدید

 شرهطایادر نون تر سلوک ردلوایخدتیاوررب و)رادد و

 || رای دوق هرزوا ادر لوا یدوسالا رج هکیدروب و یدیاب بورفیچ
 | ییسهش ؟ر ر كنادر لوا ںواک یتک رز ناد دلم ره هکددروس ځد 0

 | یدوسالارج ار لوا رپ دروتک هنتسوا شبا یدوسالارسحبوتوط |
 | ید وق Eee ورق کک لا ندور |
 یدوسالا رج هک هدتق واوا و هکر دلقن ) یدلبا مکس هو |

 یفکر نم E رس هدبماکهسا یا هکر , دل وا جات ها : یدوق

 شاطر بودا چم یا س ",ههرب و ههرمض>لوا هکیدارد بولآ س اطر

 | لوا هدک داک ه.صف ید د رم لوا یدرو هربع>لوا تورو 7 :

 شد رف نعي (انمالا تسلایق اعم بب سا هلا ) ید تا ت رطح

 نوچ هصقلا ) یدید نههدبا اش قد هل هز یشک نایلوا ندنس هلق

 هنوض وم فعس و یدلسک ود یرادقمنوشرایمرک:یراوبد كنوسک تاب

 | تسیرعحو رایدعااش هرزوا كرد لا نتسلوا بویق فتسیدشریا ||
 اأ رود یی رف بناح کنه ت دید ر و هرشط ند هسک |

 لوا ین هیعک تاب ر رک 2 ) ها ردا

 | هرکصندنا یدلبا رور یرکذ هدلوا بای ہد اک وب ےک 2یا ات مدآ |

 ندمدآ دالوا هکر اردا رلیدتا رعت هل غارطو ا ینا مدآ دالوا |

 بواوا قرغ انب لوا هدحون نافوط یدیا ثبش ندیاریم" یدک تیب |
 نجرا تاولصهیلع لیلخ میهربا هرکصن دنا یدلاق هپد لیزقرب هدنرب

 | مهرج "هل بق هرکصت دنا رلي دانا اش یوو هعلاع هرکصتدن| بودا انب

 هعلاسع یساش تخم هل ےھرج رک ردا وا جد لوق رب و را بدلا اش

 هللادبع هرکصت دنا رل دانا اس شد رق هرئعصتدنا یدا مدقم ندساخ

 || ی دليا انب هدشامز یاطلسو تراما و دنک اههنع هلا یضر رب ز نا

 وه اسم 2 اکر یدتا تو دنا تداور تیدحرب اع نترموح نوعلدا ۱

2 ۳ 

 + لص #۶
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 رەكلادهع ٰت٫د> كموفناالول هاعا ( هکردسا و هلع هللا یلص

 ایقرشااب اھل تال ەج و مارا دءاوق ىلع اهتددرو ةبعكلا تضقنل |[

 هيه ارا دعاوق انس یییدیاب كشر رب ز ن هلن اد. سا ( اب رغانابو

 نوچ ی دا یک یکی دما دا ره كرب هب ترضح بوعب هلذلوا فلا ۰

 ۱ یدردنوک کرت زنا یباعح ندنفرطیدنک ناو رن الا دىع ۰

 | كللادبعو یدتیا رادر هد هکم بولو رفظ هرب ز نا ب وراو حاج

 ۱ یالوسرترضح بوق یدک تدات یدابا صا هجا ناو منا |

 | ید لوڌ و یدیأب ی ۴ یتیدلوا 5 لس وب اع لاد هلال ص :

 1 قرص ار ۳ مالعاو ض رع هك هملا دبع جاح هکر دلوا ۱

 جاتح دید هلفلوا فرشم هپ ارخ نان اه آرت سارا ندنرلشاط |[

 ندنس هلق ف.هیدتا تاللادبع یدتسا نداهنریبعل و ید د ردشلوا

 یشادنرفیدنک سی رواواراج هجن كعیاانب یب هبمک تب جاج نالوا
 | یدردنوک هر هکم هلذلوا ندنس هلق شد رق یناو رم نب دمحم

 || لسو هبلع یلاعت هلا لص رب بودیا مده ینسان كرب ز نبا بوداوان |
 هدلاصکب دوس كن درک تش یدلبا ا هرزوا تواسا یییدلوا هدشنامز |[

 : یالتخا لع رد 7 ناو رم د رد اس حاجى ساخ نالوا

 | كرب ز نابوعس یسانب كناو م هکیدایددیشر نوراههک رداعن)نیلّوفلا 1

 هدصوصخ لوا هدیا اشب هرزوا لاونم ینبدا هجوم تب رشثید> |[
 | ندتع نعو نینولارمماب یدتنانامماماهدک دنا تروشم هلباتلامماما |

 | ندهبعادلوا دیشرنوراه سب هیلو كولم بل هبمک تدا هکلوا عراف |
 لوشاتر دک رک هسااقهرز واتروصوب,لب وندنوب هبمک تو یدتباتغارق

 ۱ اسو هیاع یلاعت هللا لصریمغ هکننهدنا بارخ یتا یوق شلح هک لدهن امر

 || اههاش فاد وا هب یناک شبا نم نیتقوسااوذ ةہعكلا برخ ) یدروب

 | هو رحم هشبحا ېچ ) هک ردشلوا دراو هدنااور ضمب و( ارح ارج
 ( اداه دع رم ال اارخ

 نادال ناهز سو هباعیلاعت هللا لص لكترمضح ل وا 2

 لوز ی ادتاو عسباقو ن دا روهطال د هپ هنس ید رگ

 ۳ وا ناب نوا لوا ن دلارو سو

ZZ 



 هک ۱و۰ ام

 دفلخ دقاک بور و تلاسراکا یاس دنوادخ یدلوامات لب یمکرق
 رهاظ تامالعو راثآ هب هرورس لوا مدت ندناو یدردنوک هلتلاسر

 هرم نیریاج یکی سرب ومالس رنو رو یکر اد ژرقداص یداوا
 ثوم هکد روج مد تشل ن دربمغب تربضح یدتآ هسذع هلا ید |

 هشاطو هجاغار حه هدر هجکو هدرلنو کک جاتر ندرانوک مجالوا ۱
 هک ردلعن ) یدارید ( هللا لوسراب كيلع مالسلا ) اکبالا مدلك تسار |[

 ید ردیک هک هلو رب نوج مد ند زالوا لزا و هترمطح لوا
 هنعاصر ورس لوا یداربد دار بودا ادناکا هکن دردیش ازا وار

 تدشخو فوخ اکا سا ید یفاروآ زنروگ له ید رقاب هل وصو

 هب هګ دخ لاح تروصتبوئرب یدراعگ ندارالواو یدرواوا ض راع |
 باوج هګ دخ هند را تفآر اکب هکم راق روق ی دتا بورود ر رفت

 یی رطاخ هر دشرا تفآ هلوةموباکس یلاعت ق ح هک اشاح یدتیابورب و
 ندکلوباو رخ هدکقح كنس یلا هت قح هک رد هل وش ديما توط شوخ

 هنسر نوا ند اوز یو هک ردلوا ید تاوررب ) ردشمالبد یییرغ ۱

 یرادقم لس ید و ید روک ب هسکو یدا ردشیازاوآرب مدقم ۰

 هک ردشعسرا هتوبن هد هه ثرداحاو یدرواواداش بوروک یاندیآرب
 ندیحولوزت هاد لوسر یدتا اهنع یلاست هللایضر هشدص شاع
 یربال ناکو ) یدا هفداص یا ور هند نالوا ره اظ ادا مدعم

 تارعو تولخ ندسعاخ هرکصت دنا ( ملا قلف لس تءاحالاا ور

 هدذس هرافهارح لسحو ی داوا یب وغ مو ب وب ل رورس لوا

 لوذشم هننداع كفح ترضح هداروا تودنآ راتخا تولخو تارغ

 هتلایعو لها بودنا لافتشا ها ابع هدرا ران وک دو ید رولوا |ا
 توروک ی هج دحو ی درولک هشس هناخ هدق دلوا لصاح قاتشا |ا

 لوغشم هند ابع ب ودیک هراخ هن و یدردناابهم ین هداوزو داژ |

 هک ردلوا ید تیاوررب و ) یدلوا لزا یس و اکا هاک ان ید رولوا

 هدلس هکیدا هرژ وا لاو ول وداع تو هيلع ىلاعت هللا لص كلام درس ۱

 ۳ او او ید رروط وا هدنواخ هدارح راغ نوح ند جم ہر حر

 تو یأرب نوح یدرات وط قرفتسم هللا یئداسبع كیا ال قح
 بودا یفاوطهرک ید. ی هک

 وک
 سس

 تو یدرولک هر هکم ورک یدررافح

0 

1 ۰ 
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 لوارک ا یدردیا لیعیع هرژوا هدعاقو لب ره یدرولک a "ريم ورک

 0 بوعل اف رورسلوا یدلوا لخاد لب ییرر قرف ندشدالو كرمهح

 : یدلوا لوس هر دا. هدرا بوراوهارحراف هرزوا یسهدوهعم دغا

 هدشاو ر رب و مدا هد ارح راغ یدروب هکر د و ره ندنرض > لوا )
 | یدلوا رهاظ صع راکب ہاکان مدیشم زوط هدنرزوا كن ارح لبح

 || یدردنوک اکس یبیلاعتقح لباربجن هکنوسل و هد:ماکس دما هک: دخاو

 | مدنیا نب ید دوق واو هشب ر زوا تم اوب نسل وسر كهللا نسو
 هکیدفص بویلق اجوفیب سبک د یجب وقوا نبیسب (؟"یراقناناام )
 (یراعبانام)مدنبانیدبدوقوابورب ووي نب « رکصذ دنا ی داق عفاط

 وقوا تورو وډ ر3 هن یدلا ا 7 روش یدعص تویلقاحوق هب ین

 | هن یدفصنودوطهش تب ول یجج وا نزل قموقوا مدتنا ن ی

 | نم ناسنالا قلخ اخ یذلا كب ر مساب ارقا ) ی دنیا بوری و وبق
 | تیاودرب و)( لعلام ناسنالالع قلاب لع یذلامرکالا كب روا فا قاع

 | یدیشمروطوا بوتکی وس هدنرات ارح ترمضح لوا هک رداوا ید
 5 2 5ول چ ورم لا یدلبق هستم. نا تولک ند تا قاری
 | هن كلج روڪ دفع ج یدقاب هوو هنئاص ںوروطوا

 ۳ همش ه.ش یر لوا بواک هب لیاری سب ید کی وس

 | هکددروک صر بولاق ترک > لوا ان اربج ن دما قااق یدسا

 1 هناور ۵ _یعع كفا ید مس و هیلع را لص اع دس و دک هش کوا

 | یراقااكنا یدراو هتخلارا هو موافص ءوک صح لوا نوح و

 | یتنیبام ب رغم و ق رشم ی دچآ ینب را دانفو یدیا هدکو ک یاب و هدر
 ۱ هدنر زوا كناو یدبا لش ی رادانفو وراص یراقاا كناو یدنوط
 یرلداکیویصء و یل یس ههبجو راو دش ندرك یکیا ندخرس توقان

 || ی دیا هدنکنر ن اجرم لزق یراجاصو ض اسب ی راشیدو یاروت
 | نوح ( هلال ار ر د هللاالا هلاال) شازاب هدنغلارا یزوک یکیا كناو

 1 تاقا ید روک قسه و لکش لوا لتسو هیلع یلاعت هللا لبص ریهخم

 : اش را یناف هلا كحر تنانم ) یدشا بوقرو ندنعلخ نمطع

 | ادخ هکنسوک نس یعب (اهجو كن نسحاالو افاخ كنم مظعا طق
 || جم ك رولزوب لزوکو ق رولوا ندنس نی اة نوشا تجر اکس



 سس سست |

۲ 

 نيا ا ىلا نیمالا حور انا ) ی کتا لبن ارج مدهروک هسا

 هل یدتبا روس لوا ید ددا وفوا یتسعب (دحاب ارقا نیلسرااو
 ندندنتلا یدانق یدک لئاربج سو ےشیماموقو ازکرھ ن هک ماب وقوا

 | دورس لوا بر افیچ همان ند یتش هب رب رحر شخقوط هللا توق بو
 مرغ ی۰ وقوا ن یدسا ت رطح لوا ی دد ووا بوت وط هن زو

 بو-َءص تب و جواات یدر وویق هن یدص یر ورس لوا سپ ||
 لوا كنسهروس أ فا هرزوا یتیدنلوا رک ذ اناس هرکصذ دک درب وو

 یدقبچ وصر, ندر, بورواهر نغابا لب اربج هرکصندلا یدرب ووقوا
 یناشتتساو هضعصم تسد آ لوا هکلب وش یدلا تس د آ ندوص لوا

 بوب وب هرکر چوا یرانوب یدیا لةش ینموب قااو لاو یتمو زوب و |
 ج درورس لواا یدروب یدهرورس لواو یدلبا حح“ هرکرب هنشاب |

 لا ربج یدلوا عراف قد لا ت دبا نوج یدلا تس دیآ نیل

 یدجاص هنزوب لس ی هیلعیلاعت هللا لص كترضح لوا بولا وص جوآ رب

 یدلبا ادنقااک !تربضح لوا و یدلبق زا تعکر یکبا بوک هنکوا و

 هکر داقن) ردملب وب هتشا قلد زاغ دا ىدا لتا ربج هرکصت دنا
 یک هتس.هن اخ و زکر کک ل و ا یدلوا تاع لکم ارج نو

 ۱ هدتا اوررب ویدید (یتولمز یوامز) سدیدیاررد یلکوک كنا هکلب وش

 هن رزواكنا سد نکنروایب نکن روا نب تعب یدید( ین ورد یت ورد )
 یدتا هر هک رح یدک قلشخو یوح هکن ام زرات رل دنروا هسا ر

 مدق رود هرزوا سقت یدنک قیفح نعي ( یسن ىلع تشخ دل ) |8

 جد تیاورر و  زامآ ه هد نس یلاعد قح هک هدروذ یدتاهګ دخ |

 ىرقتو لكلا لمگو جرلا لصال كلا )زايا كانغ نس ىلاعت قح هکر دلوا |

 نسردنا جر هاص نساقیفح ندید د( ا باو لع نیعل و فیضلا

 || قاوقو نس ر وایف ف رمص و نس ردبا بسکو نس رکج نکو ب لابعو |ا
 تباورو و )نسردباقاها رمه هقلخ هدفح لزاولو بئاوذو نسراقن وڏ |

 كن الا مخالآ كب لعغال كلر ناف فخال) یدتا هصدخ هكر داوا ید ||

 بولا لع سال انیعدو هنامالایدونو تبدخا قدصتو فضای رقت

 ندرمخ هاکنسیلاسا قح هدروق نسنعد ( قلا نسح و منی یووئو ۱

 | یرخ وطو نسج وس قود وذ نس قیقح ار ز ریا هلماعم هتسد یریغ |
ETT FET EFER 
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 نسیج دبا مدراب هرل نج اعو نسج ویف هس رر قناماو نسوا زوس
 ]| نس ولب وخ وباو نسج دبا كلبا هر رشو نسب رب و هق را هراوتب و
 ۱ تدشخو فو> لع نوا گس ردهدنس هدیج لاصخو نوح یی

 زا كنال ارمخالا كهللا لعغام ) یدتا هک ردلوا ید تباوررو )ردقو

 : نتس>ح ل وءلا نس توصلا نسح قلا نس> هج ولا نسح

 هل سطح لوا هګ دخ هک رد رل ثم روک هدتناور (ذیثلا نسح لعقلا

 || یلغوا مع یکلاح كس كس رلددرکا یدتنا هرکصتدک درب و یلیست

 : هک وبل احو هر وک رلب وس هن هدباب ول ع هدیا ضرع هل ون ن هقرو

 تولود ندد شد رگ هد یاش اح نامز هکر دا ىن ڪڪ ر هورو

 ٤ للا ن رع لیحاو ید رولت وا لبا ۲و ی دیشلوا دحومو یار

 | یدیشلوا یعاو رب هدنق و لواو یدردیا تباک هلا یناربع هدتیاوررپ و
  یدتنا بوراو هثناق هقرو بولوا نوذآم ند رورس لوا هحدخ سب

 | (سودق سودق ) یدنیا هقرورپ وربخ ندلیناربج اکب یلغوا مع مب یا

 | هج دخا یدستیا هرکصن دناو یدید ( ح وبس حوبس) هدتپ اور رو
 | نیما هدنخلارا یراربمغیب هلبا یلاعآ قح ردراتسر توب هک یوق كرا دوب |
 | لوا هد ردیاداب مک مان كناو روایب مک هدزاراددوب یل اربج نالوا |

 | نکو دید یدلوا لزان لاریج اکب مسو ہیلع یلاعت هللا لص كترمضح

 | هرب وب لارپجرکا یدسشا هقرو یدلیا رب رق هبهقرو ینلاح تیفیکو
 | راش یب تکربو رایسب رخ هراددوب یلاسعت قح هسرواوا شلوا لزات |

 | هسیا دلیوس یرغوط یزوس وبرکا ه4 دخ یا ردکرک هسردنوک
 | سومان نالوا لزان مالسلاامهرلع هب اسعو یسوم هک-لوا شاب قیفح
 | یدتا هه دخ هقرورکردوب ید تاوررو ) ردشلوا لزا هد ریک |

 | طا داك وا نسردکر ک هساکهن یشک نالوا لزان هدلوا همت دخاب
 ۲ لوارکآ هلا نان یحاص بوجآ یکشاب هدکدنسلک یثک لواو لوا
 "| هسقیا لمك هکمروک یکحاص كنس هسبا ندن اج یلاعت دنوادخیفک

 ۱ هنر صح لوا یی رازوس كد رو ںواکو رک ردا هګ دخ رد

 لیاریج سب رب وربخاکی هسرواک ځد رپ صع لوارک ا مدتباو مدلیوس
 تور ورب اکب ترہض> لوا هدقداوا رعاظ هرضح لوا د تونر |

 هن رزوا كعوابوا عاص یرورس لوا یدد یدلک یشک ےکیےد کس
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 ِ مدنجآ یعساب س مرب روک ید نسدمرروک یه لوا مدنروطوا

 یدتا نسم ر روک یه لوا هکمدتاو مدشا نادر یع راحاصو

 لوا هک اکسس توست راسو مدا هرکصت دلا یدک مدلوا نهروک ۰

 [ رکا سوماناقیف ی دتباهقرو مدا تباکح اکا یبهصق بول هنناقهقرو
 تاسا هدا لوا هقرو هک ردلوا یخدتیاوررو)ردشلوا لزان هیمزیور

 اقح كي ناف ( رعش ) ردرلتی وب یسضعب ندنابیا لواو یذلپ وس,ددعتم |[
 لاکیمو هينا لبربجو ۶# لس رم دج اف انا كش دح ## یلعاف هج دخ اب

 هفزاف نه هزوش # لازم ردصاا ح شب یو هللا نم # امهعم
 | هلانج ىنةقرف مهنم ناغرف # لاضلا یوتلاقاعلااهب قشیو # ةب وتب

 تەب ات اهبف لیولا اوعدام اذا # لس م يا ن ناوخا یرحاو # |ا ۱

 % ہما حارا یوهلن ۵ نا سد #3 9 1 ؛ مهناماهی عماصم #۴

 ید هج دخاب یدّتا هق رو هک راردبا ۰ لعش ءاشام مان الا وهنمو ۱

 هللا یلص ریمغیپ هدیاربرقناکب ییاکس> كنلاح یدنک ات ردنوک ھات من
 هقرو یدلیا تیاکح س هصق یدنک بول هن اف هقرو سو ياع أ

 هک مردبا تداهش ن اقع ( شبا مث لسا ٤ < دچا رمشبا ) یدتا

 دجا ییاوردکر ک هساوات نوع: ۳3 ۵ رک ص دبوز و تراشب ااسع

 نسدجانس هکمردا تداهثو ¿ن نیس نس لوسر یددید زدک رک هسلوا ۱

 نسالوارومأم هلاتفو داهج هللا رافک هک هلوا رتو یدلوا لزا یداکس |

 ردکر ک سا مدراباکس ةا مسرولوا ہد اہ هدرلن ک لوا نرکا ا

 یدلبا سوب نس ههبج كرو رس لوا بوتابا نیش نش ابو یدید |

 | ( مه ج رخو ا ) یدتبا ت رضح زهرا قبچ ندهدابوب نس كموق ||
 2 رز رارراعدحتوا یدتا هقرو E = ی اانا هدرو یا 2 هد 1

 تانداکا رق الا ید مروتک یشکرب ج نەن سل تاکید روت ۱

 ۱ تانو دقرو بوم نامز قوح هر کد دنا رای دلک اقحو ادیاو رایدتنا

 1 لسو هلع یاعت هللا یلص ربمغب یدعرب ,ا هتنامز توعد روهطو یدلنا
1 
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 ۳۳۳ س س س س س س :

 هلال رمضخ باث هيلع ةنطا یف سقلا تبر دقل) ردشهروس هدنقح هقرو ۱
 یدک بول و رونق و ةد دنا یک رد لقا ) یقد- صو ی نمآ 2 ۰

 ید نوقوا نآرف اما یدرر و نیک بوز وک هسضح ی یدنک |ا

 لالچ هب صر ید رواوا كا هصع هداز نديحو تزف ترصعح لواو 1

 لا لاله بونا ندهوک *هل-ق یودنک تبون حاقرب دید رواوا

 لوسرا ك دّجاب ) بواوا رهاط لار 6ا هدرلت ؟ لواو یدتساا

 داب كسداردیک ههر هکر دلوا ځد تماوررو ) یدنارید ( اغح هللا |
 کال اربج یل كرورس لوا سد یدارد مکشادنرقو گكتسود كنس 1 ۱

 | ید رولوا لصاح نانیبطا هتسفت نولوپ نیکست ندنناک عونو |" |

 | ن راج یدتالوا هکردیا تیاور ندنجرلادبعن ةا وبا یرهز] |
 1 و هيلع ىلا هللا لص هللا لوسر هک دعا مدتشا ند راصذا هللا دع

 : زاوآر ندن ایا کا مد ردیک ه داود هدننامز جو ترف هکیدروب 1

 کالم 3 اکب «دنراغا رح هکمدروک ب وربدسلاق وراقود یاب مدتسلا

 || تیشخوفوخراکب ندناشمروطواهدنرزوا یسرکربهدنسارا كوک هللارپ |

 1 اکب سا مدد ) یوامز یتوامز) تب واک هل زیم ورک یدلوا یراط :

 كيرو ردناف ق رتدلااهبااب ) ه درد نوک یو یاعتقحرابدتروا هتسنرب | ۱
 تولوا مب اتم چو رکصا دنآ ( رعه افرح رلاو رهطق كيابو رکف ۱

 ا بهار سادع هدهکم هدتوو لوا هکر دلع ( یدرولک هګ درا یرزب 1 ۱

 هرکصادک داک بوئود ندشناو هقرو هګ دخ یدا راو صخقتر زرد ح /

 سپ یدلیوس اکا نحر یسدصق كئرضح لوا بوراو هتاف كنا |
 | بودیشدا رزوس لادم تاک یبدتشا ند هقرو ید ندیهار سادع |

 یزوجنیاو هدلوص الا مماج باکرثا نیا ) یدلوا هدابز یبلق نانیمطا

 ۱ لوالب جوا لدیفارمسا هد وبن ءادتا هک رد راشم روک هدافو باک

 : ردشلوا لزان لیناربسج هللاسر هرکصدنا یدیشلوا مزالم هترضح |

 | جا بویم رونک یو نک ردبا تمز الم هترمضح لوا لبیقارساو |
 || نرخآهک یدایآ زورف نیدلادح حشو ردشهرونکل یاربجیحو کا

 | رورسلوا هکرروتک هدزوفتسم طار باتک ردندنراکا كش دح نف |

 1 هناسرع نرع نرضح ورد رک هاب ید لسو هلع اعد هللا یلص
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 سد هدنا مایف هدننمزالم لرورس لوا ه دروس نامرف هلیقارمسا

 هرکصا دک دشن | ماش نش ر نوا بولوا نرو هرو رس لوا هشه لر ارسسا

 لبئاریج سپ هتسوک تمزالم هترضح لوا هک دروب نامرف هلن ربج
 مزالم هلا قد رط تعذارهو تنراسم هرورس لوا لی زوفط یمرک

 ضوهناما یدزکروک هرورس لوا نعد یدزالوا رهاظ کلو یدشاو

 تمزالسم هترضح لوا لسیفارسا هک ردشلوا دراو هدههگگ تاناور

 ردشاب وس زو هلک یکیاو هلکرب بولوا رهاظ هرک جاقرپ هدتفو یکیدا

 كنارشک عج ندشر اوتوربس هعاو قع“ دم ( هداف ) عا هللاو
 ردشلوا هدناسضمر هام جو لوژءادتا هک ردرلڈ عيا قافلا هش رزوا

 09ر (نآرداا دخ لزا یذلا ناضر رهش )رروبب یامتقح هک

 هکر دشلوا تهاذ اکاریس لهاو ثیدح ناحصارعک انکل ( ردقلا هلی

 هدشلو الا عیرهام كندنس یعدرف ندش دالو كنرض> لوا یو ءادتا

 هاو هده ےک زر کس دوخایو ہد هک ی ھج وا ردشلوا عقاو

 ةفرەلالھاورالا علا لهادنع ا ) هکر دشءد هدلوصالا

 هر و ندهبعر ؟ تیا یکیا نانلوا ر كد تعا جوبو ( سلاو رات

 ندطوعح حول دا نت EE كن ۱ رو هکر رر و باوج

 ندطوفح حوا نارق ری وص ارز ردد دناوا لار ,۱هرادس- د ءاتس

 نداد ءایم ورکصا دنا لوا لازا هد هدحاو هعود هاند ءا

 هلا-هفد هرض> لوا هروس هروسو تنا تنا هجم دا. اص

 نآرفلا هناشیف لزنا یذلا ناضمر رهش دا رم دوخابو ردشلوا لزان

 هداژرههرض> لوا هکر دراشءدیررخآ م صعب كد دح ءالعو)ر دکء د

 ردشلوا عداو هد اولا عبر هام تال یعرب قرف ندشندالو یو ءادت

 داو هدنناضهر لرو م لاس ن لووو جو ءادتاهدعلفناواو

 هک داوا مولعم هل وا ند عباس تابار, (هتشا) ردشلوا

 هکر داوا ځد تیاورر و)ردیلوا كنسهروس اردا نالوالزان ادناندنرق
 (رثدلا اهدا ) نالوا لزان ادشا ندنآرق هک ردا اضتفا یره.ط كلا

 لزات باکلا هع اف دا هکر دا تلالداکا ردراو ید تاو رر و 2

 هيلع یلاعت هللالیص , لاع درس نوکرب رد وا تداور هکتب وا س

 ن هقروسب یدتشا ین ساد دان داب ند کیا ر اھ ا ۱

 + كلون ¥



NEV FX 

 | بور وط هدنرب بوج قو بوک روق یکراکلوا هرزوا ییصو ثالذوت ۱

 دهشا ) بودا اد هنن یدانم لوا ید د ی داژءاب كىلو ید تا رارق

 ۰ ةف بود ید ( هلوسرو هدبغ اد نا دهشاو ههاالاهلاال نآ
 زا هکر دنکع هله>وود قیفوت هدّتسام كران و هحرردهن یب داوا عید ۱ زا ید هل ج كن هما ت تان اور وب سد ید ووا كد ها رخآ یاکلا

 ا لع كد ردبلوا كس ناهار وا نالوا لزانادا ندنآرف د زا

 | هدر وس نال وا لزات ادتبا ندن اردو ردکعد نال وا ل زا ق الط الا |

 ۱ نال وا لزاناذتنا هرکصن دیحو ترتف من ن لود ردیلوا كردم |
 | لث اريج هک ردا و اکا اوز قیلوا كب اکلا هک افو ردکود |ا
 | نوا كنسهروس ًارقاو مدقم ندزا ]وا رهاظ هیرضح لوا هدارحراغ |!

 | هت رضح لوا یی اکلا هحاف هل بش رط ادل مد قه ند نم روٽتڪ
 ءالع ضهب و رد هلا راّتعا لوا ییلوا كالا حاف یدی يهر دتساا

 | تبلوا كلآرذا هک راش زود هلو هدنفرف وتو هجو كن ڈا تاداور وب
 یی ردد اضا یرابل وا ك Na فو ر دمو ردیهیعح یل وز

 روس ردر دم نالوا لزا ادا ندرا هروس ندا تلالد هرادناو میل 1

 1 رداكلا داف نال وا هازان ادشا ندرلهروس نالوا هلزان لاک نددنآرق ۱

 سو هيلع یاعتهللا لص هربرت ترصح دم

 4 روش وا ناب قیفیک كبح و لوز

 | یسکلوا ) رد هرزوا عون حاقرب یلوزتیو هترمضحلوا هک هلوا مولعم
 : هدا دح اهنع یاس هللا یر هام را ردرا ور قداص

 ا ا ورا یجواانم هللالوسر هب یدام لوا ) یدیشم روس هک یدلنا |

 ۱ السا N .یهکیا (ذفد اصلا ةباور نو ةلاصلا

 ۱ 1۷۳ هبلزن ) هک رد ہک دشااعلا يلف ن ET روک هنرضح لوا

 ا رفا تاالداکا یسهعرک تنا( نیرذسنلانم نوک كلف لسع نیمالا |
 | هن توت نانآ یعور ین ثفث سدلا حور ناو ) | 1 لیکتس ق-> س

 || ددیضتت» ینا یھ تیدسح ( باطاایف اولججاو هللا اونا اهق زر |

 | یو هترضح لوا بولوا لفت هر وص رارپ لیئاربج یسعتچ وا) |
 ۲ نورک هبشز وص یلک ٌهیحد ابلاغ لیاربج هکر ردبا ) ر دیک د روتک

 ۱ ید نور کا ییضیپ نابینا کد ید رروتک و ۱



> ۱ % 

 زا زاوآلواو یدرولک هدن2م یزاوآ لاح ور یو یسجدرد)
 لوارکا هکتنیدبا یعصاو دشا ر یسونانلوارکذ هرورسلوا
 ند :ذا رغآ كلاحلوا یدیسلو سلف | راوس ه هود ترڪ لوا هدلاح

 هن رد كنرب ندشناراب رک او ید رواوک وب یرلقانا كتهود کد

 یدرول وا لرو ندقلرغآ یزید كنەسيك لوا ىدا هسلوت شع هک دوس

 ههبج كترضح لوا هساوا لزان هدن رافووص یتوک شیق یو لوا و
 هنروص لر ارب لیاری یسعس!) یدروا وا ناوررلق رع ند راک

 بور وک هر ورس لوا هلا یسلصا تروص یدک نزرسعلوا خم

 هك ایسآ یالا ەد حار رز ] ل ارج ا یدا رروتک یو

 یا ق> رسنس هطساو کالم یسحمد)یدرواوا لزات هرضحلوا
 هداود رب و رلیوس هرورسلوا ندا یارو هطساو ی هدنحارعم هلا

 رد سم روک هلبزوک شاب یللاعت قح هدتحا رعم هلال رور لوا

 هناعا لخ سو هرلع یلاعت هللا یلص كریمغیپ #۶
 هک رووا نایب رلثلک هناعا ادتاو نودا توعد

 لئالد هترضح لوا نو>ح هکر درلهروت کیلا ےھجر ے راوتو ر سارا

 هم السا ندادتا ندصا سا ردریمغب هکر ,دلوا مولعم هلا ھاو

 ناعااکا فقول ی هک دخ اهنع هللایصر ىدا هګ دخ یکیدش :ا توعد

 و ۳ ندناو رد هرز وا كنا ىرلوا قلا كلا اڪ ميج یدرو*- ]1

 لكترمطح لوا بااط یا ن لع هلو رخآ كوکلوا نامه هدشاوررب و

 یدندوکر دذ را هود نا در یفووت ترا کا هلو ه دنس هب 17

 هرکصا دریا ( ایس سائلا لد 9 E یلاعت هللا ینص ینا عم ت س« اص (

 ا یدر و 3 اا یدا یسولدازآ كە دخ هک هنراحنادب ز ر

 كَ ۱ وا “ارس لاو ( یدلوا ی رسم افر یلدص نوا

 نالواز اف اعا ادتبا رصد ګد > ندژرا هک رد هش رزوا

 ل اودا ويو قعح هلا یی الد لدعد وو یدیا قد دص ڪڪ ودا

 ۱ روک ذم هدئس همدم لدصعم یکتا ندیاکوب قیقو هجو ك والت

 یلاعن هللا اش نا ردکرک هساوا

 نالوا نسم هلتلالد كم دص رکب وبا #۴

 < 5 ووا نب م ا قاس اک اج

 a یا هللا یر یلدص رویا نوج د اس کا اور



KN FX 

 توعد ید السا یع اجر ند نا ودو ناراب نیک یدل وا ناسم

 یدا ند هلج لوارل بدلوا نا ا۳ نودا تباحا خدرانا یدكبا

 نطو ماوع نربزو نافع نایک لب کل من شا ند هرب ؟و رسم

 تالوسر یرلنود فوعلت نجرادءعو صاقویان د سو هللا دبع نا

 یس راو رلددلوا ناسم یورونک هنساحم لس و هيلع ییاعت هللا لص

 ۱ دعا هلسواو حار انب هدف وباو نوءظم نی | نوک

 ۲ بور و ڪڪ و رب لربمفس E هلجو مرالا یان مراو ی وزع

 ترا ن باکو بهم نالب و ۱ ۱ او
 كع وداو اما یزد كم لرص رگیوداو هیع» یساناوریساب ن راعو

 یا 1 رفعحو دو ارح ن سو د ووه ی هدا دعو ثر الا نا

 رايد ر ونک ناعا رر ررب بلاط
 ٩ روئلواناب یییدلوا عونم ندنامسآ كایطایش ۶

 نواب ی رک ندشعد كار طح لوا نوح ارگ ودر و روتک ہک اور

 س اسع نا )رل داوا ع و ۳ لوح ق اسسا نط اتش ی رک

 | نامسآ نیطایش مدقم ندنروهظ توب هکر دلو ند امه: هللا یضر

 2 هدز ندارا لواو یدر راتوط هراعسا ییرلءلوق نوهیح هشاح

 لوشات یدا ژراب وس ه.زلها بولک بودا طواخحم هللارآ هحلک لطاب

 ندشلالوا ن طاش یدلوا نوع سو هب لع هللا یلص رب مغ تن ی

 اد دش اسر = تنام A ءیسلا اسکان او ) هکتنرابدتنا عو ی 5

 اا. مش هد ن الا محسن ۵ معسلل دعاعم اهم ا ۳۹ ناو ۲ ,هسو

 ویا تلالد هراتعمود یسهک ا (ادصر

 هناعا قلخ سو هيلع هللا ىلص كاع دیس ۶
 + رول وا ناب یل داس.ق 9 هرز REI ین وعد

 | توعد هجوارک همالسا قلخ هدلاع لئاوا ترضح لوا رک ردتاقن )

 ی درا ررو:کح ناعاب واک رسشکناو رر ندف ارطا قلخ بودلا

 بولک لس اربج هرکصا دنا ید ی لاونم وب كد هل حوا ات

 لازنا نس هع نک تما کتک لا نع ضرعاو مؤذ اع عدص اف )

 ك ا 9 هلا رامطا کی ها ید دا 2۳16 له



¥ ۱۵۰ FX 

 ت وعد نرمع> لوا سا زردا تانک قدس » رمش رانا هک وط

 لوا ات ی دلا توعد هم السا دو کنش قلخ ت ویلغب هنن ایم رک

 هک یدلوا روم ام هلا یر اذنا كنس ایرقا نیش 2 مک قو

 كرتا نم كاج ضصەخاو سرفالا رد ریسع رذناو ( دل وک

 || ترمضح یداوا لزا تیاوب نوح هکر دشعس را هتک ( نینمولانم |

 | بلاغلآ یبارهف باب شیرق رشعماب هکر دلیا اد نوقیح هیافص لبج |

 ٤ موق ا توعد رب ۳ یشلرف نوطب بواد ی دع ۳ یوا با

 توعد یزد جا رزرو لج د رلد دشا ییزاو 2 كنا نوح

 رو ) نسرادد هنورلیدب د دا دل واهت تولوا عج هنناقورل دید رږا

 || ( هاعایصات ) هکندلنا ادل توقیح هوزوا افصلیج هکر داوا ید تیاور |

 : تہلصم ہد سه لاکو تاس هداز هدننسام برع ك٤ا اف هلظ) و و

 ^a "هورلیدا و مچ هاو كلا (ELS سد رق هللوا صوص# دنلع

 هللا یلص ملاعرورسسب رلیدردنوک مدآرر لدبندرودنک جدرلنابلوا مج |
 ینغاال هللا نم مکسفنا اورتشا) یدتاںودا باطخ هرلتا سو هیلع ىلاعت |

 نت سابعاب اتش هللا ن ۰ مکذع یتغاال باط ]اد ع باب اش هللانم مکتع |

 كن غ ۷ مارس 1 اش هللان . كن < علال بلاد 1

 ام كنع عال لام نم تشام ین لس دجم تب ةہطا امت بش

I ۳۱ نکس در هثناح 4 واكعا طوب بور و ربخ رکا هزس ن یداهر  
 : e كعأ ترا ی رس بولاح هرکس وا 5 6 ار ردشلک یس رخ

 یساک ود رس ردنا یعیذکت هس ول نیس ردا یتلدصت یهدرابخاوب :

 | ندنسزپ نساکد مهتم هلب ذک هد نماق مر نسزردیا قیدصت رابدتا 1

 | تل یدعا یدتا ترمضح رلددر د كل دمروک هنا یرغ ندعلورغوط |

 مردا رانا بود وڌ روق ندد د-ش باذدع یرس 5 هک كلوا هاک او :

 چ ) اتعج ادا دار الات ) یدتا بهاوا یگ كرضوا ۰

 سپ دابا عج بورغاچ ین وحما كنون یز نس داب اک راقزاب |[
 یدلدا لازا ی“ هروشس بهلییااد تست اعل قح

 ه رووا ناب را مضاو اذا یراکدتا دشنارابیو

 1 ا هد ى تو ۵م 1۳۹ ی 9 كس نوح کا وار



۱ 
 حس

 | هترمضل-و |یخدرانا یدرتبا ضرمت هنر هلطاب ههلآ كشیرذ نکل بود

 || اکا هحقدراو هشب رق سلح رورس لواو یدززالوا ضرعتم نادنچ
 | ندنایمآ هدیکب وب ندءلط)اد,عیتب هکند را ر د هثراررب بودیا تراشا

 || دهن هرزوا هف رطوب سپ ررپ و ربسخ هقلخ نب ررپخ نامآ و رواکربخ
 ۲| ءایآلرلناو بودیا بیعت نب رادویعم رانا لات قحات یدک نامز
 || یی رافدلوا ب ذعمو ین: راک دریک هع4ج هلکلوا هلا لاحو یرادادجاو

 هم دص شاع راد دا وا ردنارارصاوتوادع جد شدرف كی داراب خا

 : هکیدروس مسو هيلع یاعت هللا یص رخ هکر دل وعنم نداهنع هلل | یطر

 | یس رو بهاوبا یسب رپ مدنا هدنراریارا لراوشک وق تاصخدب یکیان
 | كنرمضحلوا بوروتک بودیا عج تساجرلنا یدیا ط۵ یان ةبقع

 ۰ هلا نيلو فطا بوهبجندنل بم ترض > لوا یدزرکود هن رزوالوټ

 | ندن رزوا لود یراکابات لوا یدیارید ردقلوشک وق هلو فاثهدبع یبا

 ۱ ضرعههلخ یو دک هدنراع“ وه ج رورس لوا هکر دلقن) یدردا عقد

 هللا ال اهلاالا ولوو ساشااهیاا )و یدردا توعد ۵. السا یرلنا بودا

 ا ید رانا س اط ن دن درا هر ورس لوا بهل وبا ىدا رد (اوسش
 ]| یراق وطوییرافانا كرابم كنرمضح لوا هک ردلوا ید تیاوررپو)

 || نب ذو كنا قلخهورک یا هکیدردیاو یدردبا ناورقناق بودا حورج
 | هکیدرروی ملاع دیبسو ردناذک یشک لوا هککلوا عیطم هن هاو كلکد
 | نتلاسركمراکدرور نات هیلبا ترمصن بولوا نیسءهاکب هکلوا ردوآ

 | ه هکم یوق شب رفو هلوا تج ی اقم كنا هد ارج زور مروتک هغ رپ
 || نوتفم هلیمهتتف كنااب رکیلبا رذح ندد راهثز هکیدرردا هرانلک

 "| رحاسهاک هدنفح كرورمس لوا بویلیوس رازوس فلتخم هصنو زسهیلوا

 || هدابز ندلاحوت لسردیسو یدرارید نونحم هاکو نهاک ءاکو رتاشهاک و

 | كهرونیکس هنلغیلد كنا الءو لج ق>و یدرولوا نوزحو لولم
 1 یدرردنوک رلتآ ردنا تلالد هنیدلوا یراعو یر ندراٍیعو نوجا

 | مهسلبف نم نیذلا یتاام تالذک ) زرویب هدنسءروس تابراذلاو ےک
 "هروسو (نوغاطموق مهلب هب وصاوتا نونحوارحاس اولاقالا لودر نم

 | نولو ما نونح الو نهاکب ك ر ةه تنااه رک ذق ) رروپپ هدروط
 | ( نیصب رنلا نم مکعم ینافاوصبرت لق نوللا بیر هب صبرت رعاش |



4 or 
 ( نونعک كر همني تمام نورطسدامو اعلاون ) رزرو هدنول "هروسو
 تا ترمع> لوا یدراردبا رارضاوادنا ربدم مودلوا هک دنحرهو

 لسیقام عناو یدزتباذلر یتوعد ق رط بوت سوک تراصمو مدق

 یوکرسرپ * روج هک دما شوخ هنکننا مدوخ تازا ( تی ) |

 ترضح لوا <یزر ماسال ی دن میم بلطیاب زاوت :

 تس هت را هلطاب دهلاو بدعت یشب رف ند بولا ةراشاا قلخح توعد

 ددانص ا هم ن دلو ید شرا چ مسوم نوچ ه رک ص دک دعا

 هتسل ۵ ءاس ور رام ىدا ساو لععا كموق ل واو ىدا ندشد رد |

 تا تواک تبرع لاق ندیاوحو فارطا یدک ح موم یدشا

 ردکر ک راد سنوف هنکیراهناخ رسو ردکرک رآه سانا تراز یهمک |
 لاحرهب رد رلذعْسلا یسهزاوآو رابخا لدجحم نعد كنشک و هک وب لاح

 بوشود قبح و ليم كنا هن رالکوکو زاردمشب انب رازوس بوراو هنت اكا |
 ی دم نعرا یاو كدا رییدت و رگذرب هد ان و سد ر اردنا لیم همالتسا |

 اا ل اکاهدنراک دتسثیا قزوشا كنا هک كال تومن ا |
 هکک دا رارق _ بواوا هیلکلا فتم رک هلجو رلهلوا رفتم ندنا |[

 و هما تم کون یر Gy یر بویلب وس راز وس هعشاب هقشاب : کیر ره ره ۱

 ااا رلیدعا ی ن: زوسول ك ه رغم ن دلو یود سک

 کس نم هلجزپ هلیوس زوسرپ هدباب و بودا رکفرب نس سعاد بع
 تالیورسقود یدتادیلو لهیلیوس یزوس لوا نامه بو دنا تعیاتم

 قوجز هللاو یدتا دلو هد ردنهاک راردتا رانا ءهدیشیا نان |[

 رلزهاک كءالک كناو رداکدنهاک دم یعل لوا ردزىشەروك رانهاک

 دمع هجاح تعاج زس نوح ردقوب یبسانم هنس دم حر |

 هدنر لک دا عاسا یتعالکو ب وروک ینا بولکرات ارس هد ردنهاک 5

 یدتنا دیلو لهید ردهناوید سب رای دتا رانا رولوا رهاظ نکیذک كزرس |

 یرابو راک لدمح ردزشمروک نیناحم قوحو زرولب یهناودز هللاو |
 سړ رلیدتا رلنا ر دقود سام هلنونج جو رداکد ندنوئح هسوسو

 یتماسقا لرعشو زرولب بوخ یرعشز یدتا دیلو مل هید ردرعاش |:

 هشالصا یالک كناو ردلکد رعاش دمح ردرشمیا راطص-آ وبا

 E یدتا دیلو مل هد e سپ راددت| رانا نع هرکب

Ea2و  

 اک ی و تاو شب نیو ی زا اش ی یا و

۳ 
[ 

 ی
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 ردو ود ییبسانم چ هلن رارحاس تان كنا ارد رتو یا رارعو

 لهده لو سنس سو رای دانا ردلکد یدقع ره یساداو دقع كناو ۱
 | رولر و لوبق نسحر و نوالحر هدنم الک دمع هللاو ید دیلو

 قلوابلاغاکا هنسار مچ و رولک بلاخ هرا ةد یلکود هکر دراوایضو ۱

 ۲ لوهح رز هیلب ینا هکر دیعدرلین۵ک هلوقم لوادمحو ردقوب 9
 | ند هلج ی كناارب ز زر هبد ز هکعنا تافتلا هش . زوسواکا هک ردلکد یک

 ٩ هلکنا وچ ` مدال ۲ ۳ هم ند هلج یساو دل رقلرش ||

 ِ یا قاخ نوح زرو هدا دانسا کا یھ رهو نەدا تمواءء |

 یا رلیدتیا موق مای وسن الب زب هکر رولی رهدشیا یز وسو زاهروک |
 هظار دیلو نسولعیاربد:و رگدرب نس هتل هاب و سا دبع وا |

 نمد هل د هکر دلوا نالوانیءدو عتقان هرج ل ھم یدتیا بودا لء 3

 یعاعسا كنا هکراو زوس ع ور هددج هک ارز ردرکب هرارحاس ده

 ندایرقا ییارقاو ندنروع یراو ندشادن رق یسادرق ندلغوا انا

 رع لوا اکا بوئرک وا ندرابرمش دمح یرکس لوا ردیا ادسج نورما ||

 س) یدیدل هد ردوا ندرارحاس یهو لباب 2 اسو ندرلرحاس

 نهو یرذ ) هکر دشمزوب توردنوک تبآ هدنفح لدیاو ىلاعت قح

 ۱ .دشآ وز ( اد ویس نان و ادو دست ال اه 4 تلعحو ادبی
 هکر :دتنالاّوسندصام ی ورع ن هلن دبعرمب ها ن هو رع ا

 تس ندرلاذیاو اف یراکدش دا ِف هيلع هللا لص هری حم تاق رگ :

 ٩ یدتاو رعی هللا دبع یدنا كرهدا ز افجو ادا یینق از :

 | مطاح هدنا یخدنو یدیاراشلوا عج هدر شیرق یفارشا نوکر
 ۱ هکر دهند به راد تا ںودارکذ یرضح لوا هدعالک ءاا مدیا ۱

 | رص در هنسد رخآرب یک ر کیدشا ریض ند راهو رکم نشا من درج

 ردا تچ نت 5 ره دو ردیا مش هز ر ا دتا

 | E هنن هر هلکن و ردنا بس ههل او قدرت یا

 1 و هلع هللا یلص را اعد هکیدبا هدزوسو رلنا ززا وس ت بول وق

 یدلوا لوغشم هاو وا کر التساپ یدرمک یرجا ندئسومق مرح

 زا ق> هیلواقیال هترمضح لوارلنا هدف دارضواهش رزوا كرنا هدفاوطیاآ

 لواقیرآ ل | یهارک كززوسلوان هکر د دایوس رازوس قفبوداراصا ر 1

 یھ واو هدف اوط یعنا مدلنا ه دهاشم هدنه>و كرام كرمصح

 36 ل $ 7
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 لوا هده ددد یی وارلب دلب ود راز وس اسان وال ثم لوا ځد هدفاوط

 | دج سهل ی ذلاواعا شارد رمش نوععس ) یدتسا بوروط نتربه>

 هکنوصع> ار لوش یعوق شرفال دشا ید ) جم ذلاب مدلج دعا هد

 | رکا یی رد یر وک 2 ءزس ن ردهدننردق دف كا اج لدع

 جاد هنکیزانوب زس یک نویق نکسرایف تمباتماکب بویلسا یعزوس مع
 | بوقیج ناکیار ندنکتج ےب سک ریسمروناص مردنا لتف یرس بو |

 | یب رزاغوب كنمدلکود اوک یدلبوس یزوسوب ترضح نوچ رسهدیک ||
 لوا ن دراناو رلیدلشاب هکقبا قلت بوشود هز هثءادنا كرلناو یدفص |

 مات یدش با هدایزند هلج یتطو بس هترمضح لوا مدقهندنوب هک هسوک |

 ےساقلاابااب یدتیا ب ورب و نیکس هن سضحلوا هلبا رزوس فیطلو مرا |
 || س نتساکد لوهج نس هکن وح ادخ تیک هکل وی و نود و رک |
 | یدلبا مات قفا وطبون ودورمک مسو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر |[

 مدیا هلبارلنانب و را داوا عج هدسلح لوا شد رق ید نوک یسن ربا

 نعط ردق ول هدشایع E E دکنوک 2 ود یدتا هنس ءا یسصعد

 ۱ 23 کا یدلبا مانش دو مش تواوا رها طز د نوح لدتا سو

 | بوک هکلیوش قدلوا شوماخ بوم هلوا رد اچ هک وس هتش ||
 1 تب ونو رکا ل دتازب هکیدا شداهنوب یدنا شلاق ندلع ز٤ راناسا مز

 و او اک زرواس یخ هدنآ هناکایسرواوب نا اا
 موق نوج ی دلشاب هذ اوط نولوا رهاط ند ورق ترضح لوا |

 كرورس لوا ند روغوار یسلکود ندبضغو ظیغ تراغراید روک یا |
 | نیاب وس هدنهح كرع رات وب وهدرع> مز هک رلیدتناورلردلوم وب هاب /

 || هرکصن دعشو مدلی وسیرازو لوا هک یلب یدشا رورس لوا نسیم نس ||
 كترضح لوا صعشر هکم دروآ رداورع نا هللادبع مرای وس جد ۱

 را لوا هکی دکح هل وشو ید الوط هلند رک نوت وط نس هش وک یس ادر

 ا یدہا رماح هنع یاعت هلا یطر رکب وبا یدنلفاب لوب ین كت رطح

 اا هلای ر لوق ناالجر نوانقنا)یدعاو یدلشاب هغءالغا بودیا دارف |

 || هدنراک دنشیایزوسوب ندرکب وبا شب رق سپ( مکب رزم تاڈبلاب کاج دقو |
 | ب وتوط ندنل !تقصو راب دابا موم هرکب وبا ب وکچ لا ند رب مغ |

 | هن زوبهکردل وا ید تبا وررپ و ) یدا راب یش اب هک راب د روا ردقل وا
EE ESA۱ ] 

 زا
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Tfنیلعد ردنا وا هنس 20  TEیدشود بواوا سو هب  

 || یناوراب دلک بواوارادرپخ ندلاحلوا یدیا یوق كرکب وبا هک میت ون
 لوا ردبطط ا ةلاج هکروع كيهاوبا رلي دنا صالخ ندن رللا كرافک

 (اددصع«مهاو ايبا هن دوانیلفا ع دم )ی دعا بولک هلع
 ۱ هزنادیعنب راح

 | باعصا هکر لد روک شد رق نوچ ردا تباور هنع هللا یطر یراصنا

 یسلکود ر رویل وا هداز و ۴ لسو هرلع هلا لص هللا لوسر

 تناهآ و رس هدابز e ] هد ۰ نکا هلروک رلیدشنا ب ول وا مجب

 نداوعدو یا٥ دا هث> ابههلکنا ات هزب هر دن و هاو دج یا هک هل رعش و

 راتخای هعب ر ی هع ندنرلګا نو2 | صوصخ و س هرب دن ود

 | ی دیٹشمروطوا هدنس در كمارطا رهصسم ترے > لوا راب دتا

 هتخول نسک رکی یم دا یدتا بوراو هاو رورس لوا هع
 | هرکصذ دنا یدع رپ و باوج مح*ترمضح لوا ردک ریک یہ4ا دبع كابا

 | لوا ردک رک ا دم ےک و نسکر کب کک یدسا هر ھن

 | كعز كنسرکا یدتاهتعهرکصا دلا یدعط ںولوا شوءاخ هنن رو رس

 هرلتوب رل دباط مزب و ی درلنا اقیفص )هلو ا رک ندتس رلنا هک هسدا لوا

 نس هلوا لرکب ندرانا نس هک هسبا لوا كعز كنس رکاو راب دیاط

 | مئادنرقیا یدتا هتعهکردلوا ید تیاورر و) ملهدیشیا هلی وس سا
 || دوخ ندهکرد هد هب يعر هدرنایم مز كبس كنس ادع یلغوا

 هک لدت ادب ےظعء مارب هدنسارا ك-:ءوق شب رفاةيقكو نسرولب

 نعط هت رل دونعم كم وف لواو كدا وا ثعا نقب رفت كع اج كرلتا

 | هدنایم برع یز وكداوا لاق هش ریشکت كس را دادجاوانآ بودا

 | شعاراو نهاک و رحاسرپ هدنجحاشب رقهک هت یه رب كدتنا تکو
 || ندشب رق هسیا توهش يعاد ثعاب هما و رکا یدل وا روهشموید

 هصا و رکا و هدا حاکت دعع اکس كساردا راخا یتروع یغئف ره

 كا رط یلکودات هدا عج لامر نوهگنس هساا ره۵و جایتحاتعاب

 | قاهاش داب هز لد وص ەم نداوعدوب را 9 نس هلوا یک ررا دلام

 ٩ تاکد دا یوعد وب تام رکاو ھا هاشداب یز هسا كا

 ۳ ا رداّو هنءدد ا س هک هتشاا ندنرتا لایخ و باوخر . صا

esائ یدنکزب و و نولبا « هاست الو _ِ بیبط :  
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 | ندنسهدب دنسیات تاک وب هتع ن و سلبا صالخ یتسات لهدا ج رخ ند ز٤ زالام
 یکدتا ماع یکیزوس همتعا یدتبا ترضح لوا هرکصن دق داوا عراف

 هللا حسب )تودنا مالک دای : ماعدیس هرکصتدنا مدتبا مات یدت| هّشع

 اان اک ناک خوا نور در م لب مت ج محل نج زا
 مکترذنا لعف اوص رعاناف ) هم دشر ات اويا ( نولعب مودل اس ر

 كيس> كيس>یدتا هنر لوا ۳ دوغ وداعة دعا ص لثم 39

 ید روج تعارف ییهدوسو ترضح هکردلوا ځد تباوررب و ) دجاب

 هنا یصرمغب ات یدلبا عاما هللا تقدم ابو هه هقرا ۳ رالاهتعو

 ىیدتاە رئصا نا. دانا هد نوش 52 هلآ مدت اب و هیاع

 هتع تیک سراید هل هر هر ا 2 یا یکی دند ا دتا دیلواااباب

 ا مود یدلواناور هاو كموق بوعلاق ندا كترمضح لوا

 هع سد سوا رغتم نوا هز NY یشداک كن هع هللاو

 کر ھ هکم دشا مالکر ندد هک هللاو یدتبا ںواک هشت اق كرلنا

 هتناهک و رسو رعشكم الک لوا ن وهعح | د مشماتشیا ی ء اعم كنا

 ضرع هدنجشو كي هاکیدیموزوس ےب شا رقه رک یا ردق و قلسانم 3

 یرکت د نوسلوا لوعشم هسا, ی دخ کات كوو هل ا یدک یناوكلوا

 رد فلا یعطعناش كني رلمالک لوا كلا هکمردنانیع هالات

 دسر ردبا عفد ینیع هلناغ كنا ب ولوا بلاغ اکا برع لدابق راس رکا
 یل اغ ہرلنا د رکا و رواوا شا وا لصاح تج ز یز کی دوصقم ل زس
 لزم یت رعكناو نگکلم رس یکلم كنا هسروشی ربا هتطاس نوا وا

 هسرواوا نا طاسدح هلغلوا نکا رق توق هلی اد2 نعد ردر»-ت رع

 ولا وا یارلب دتا موڈ رولوا یوا داعسلا كاج نکءوق رس

 یمیدروک بسانمو لوفعم نب یدتا ه تصر دش یار صاکس دم هک هللاو

 هکیدلوا مواعم هشډ رق نوچ دیا هلب وا نکسراپد هججاره زس مدلی وس
 ردم ړو تبا هدئس هه رط دک سو هيلع یادت هللا یلص هللا لوسر

 هداب ز نت ردتطکد قح هوا ع و ندعیذشا و نعط هے راتو كرلناو

 رد راهظا هدالعا بن رم يلندو ضغب بودا یعس هرارمضاوا ذیا
 هللادبع رلب داشاب هک ا اذناو بیذعت هخ ایا كترمضح لواوراپ دلوا

 سس

 هللا لص 0 ومرت نرضح ردا هثع لات یر ی

 ۳ لامت «
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Eکب دتا عددی هشد رق سو هب  ERنوکرب  

 ندا رگ لهحوبا یدا لوعشم هایت زاغ هد هیعک مر> ترمهعح لوا ۱

 بوتلرغوب هو در هد لاوح لواو یدیاراشهروطوا هدنرلسلحم هلباهورکرب

 ا شعسود هدارا لوا یوص كسدلو نقبج ندننراق ینه یس هی

 || ولناقناس وش بوراوهک هلوا ېک ندرازمس یدتیانیعا لهجوبا یدروتا
 كموق هپ وق هنسهقرا هدفدراو ه دج" دڅ نولا ییهعشم ولتساجتو

 | بولا یهو” لوا بواوا ناور نوعلم طیعم یبا نب هبقع یتعب یرد
 ]| هدقدراو هپ هدجس ب وروط هجراو ه هد ترضح لواو یدروتک
 لسو دلع یلاعت هللا لص ریمعب یدوق هنس هقا كرام ف ھه_یشم لوا

 یدرارواوا ب رق هغلوا هراب هراب ںولوک رلناویدردنا فوت هددعم

 مدرروک یلاح لواو مدنا هدارا لوا ن ردا هد هللا یضر دوعسنبا

 e ا مدیلوا رد Ri ا ونس هسار ند دق روڈ ند رگ رتو 1

 طاف ی ربات ید نح ردااق یشاب راسم ند ورم بولاق هدلاځوا

 ۱ ۳ و یدلارادربخ ندل !طوا اهنع لات هللا یطر یارهز 1

 راک رشەو یدنآ هناب بواا ندنساقرآ كت سضح لوا یب هیشم لوا

 | امت هللا یلص للا لوسر یدو, و ماثشد هرانا بودیا هجوت هنناج ||
 نوا كلزرستمرح یرلک دتاءزا4# یدلوا ع رافندزان نوچ لسو هبلع

 لند ره كيلع مهللا سد رقد كلم مهللا ) هکندر وب بودیا اعد دب

 رک ترس لوا هکر دلب ب لک شم نوح ( شب ره كيلع مهللا

 هدن ام لوا هک د را رواس ار . ز یدلک ج وک ثب شب فلنا یدلیا امد د

 لاج الا لس یلعت» و حوا رورسلوا ردنا دوعس*ننا) ردا اعد

 نییعت ینب رلعسا كتعاجرب بورو۔ لیصفتهرکصذدک دشا اعددب هش رق

 هدشو هع رنهتعوماشهن لهح یاب كلعمهالا) ىدیدویدروی
 ن هیماو فلخ ن یا و طم یا ی دیععو هع د.لوااو هع رنا

 ادخ ردا دوعس نا هل ادمع یدلبا همس ورد ( دیلواا نءراعو فلخ

 یدلبا اعددب بو دبا هی نقال راز 2 وکلو | ترض > لوا هک نوڪ هح

 ید روقیسب ر ندنراحاراب دلو ا لوتعم هکمدروک هدرد مول ییسلکود

 هرابهراب یک اپا مسج هکفاخ ن ذپما قنا زلیدن اهب ويک بوکج ی نا هش ال

 ردیا هیلعللاءت هللا جر قحا نیدجت)یدلاقهدرپ رب یسهراپ رهبواوا ۱



 هرم
 یفارشا بواوا هدنس هاج كبلاطوبا لسو هيلع هللا لص ترضح لوا
 | هلغلوا هدر هاج كن زلترشغو مرد یدنک یسیرره نده اع رابک و

 ینا جوا ذىا نالک ندنرالا ه هب اراک و هغغازوا لا هترمض> لوا شرق

 نایلوا یریشعو هلق ندرلن سم هکر لیدتنا قاتا هلغءالوا رداق هکعا

 بوتوط یرلنا سب راهلیقا داو بیذعت هسبارارولوب هد هرن یژرجاعو ربقق
 یس ضعوو راید اب اتاذع هلغارسوصو هل-غلجآ هند بودا ساح
 هلا ءو رابد ردنک راهرز هر هقرا بودا سبح نارع دانست و

 فیعص یریمص راب دد تا عوجر نداد لد-2 نور وا كنك د

 بولبوس هلجوا لد یزوس یکیدتسدا لرارفاک یندضءد ندرلن الوا

 هب الب هلغلوا یود نیغ همالسا ند ك:سضءهدو یدر رواوا صالخ

 كلا هکیدیا یشبح لالب یتیرپ ندهلج لوا یدرولوا مدق تباث هدربص
 ناب رڪ بوتلیا هب هکم ء طب یتا نوکره 2 فلخ ن هيما یس الوم

 | یراشاط شمزرق هلا باتفآ ترارحو ید رروتا هموق قا حا ںوہا

 | ندننید لد-# یور هیس یاو ید ارب هنس هنسو هشراق كنا
 لات هللا یصر لالب یدردا تیذاوبد روتک ناعا هنارعو تالو نود

 ۲ نوک رب رواوا كعد مرابط هراتکب یادخ عب یدیارید ادحاادحا هلع

 | هدلاتوا یا بویارغوا هنرزوا كنا هنعیلا ەت هللایصر قبدص رکبوبا

 | باذسع هلبیوب هصخسوپ یدتا بو راو هنا کت هماو ید روک

 | ورک ندن وب یزکی رالاو ت روف ندهالا رولوا لصاح هلءرس ندکعا
 یناو كدت ارغوا نسهرالبوب یتا ییغوا هفاعقوبا یا یدتناهیما كتوط

 ۲ ندالدیا یدعش ك ددا بیظرت نس هانی دد بو دنا علم ندکلتسر تو

 رکیونا لآ نوئاص ندن ینا هساراو كج یم رکارات روقنس هن
 نولآ نوت اص لالب بول تنم یرمخوت هنع یاعت هنلایطر قیدص

 هللا لص هللا لوسر هکر داوا ید تباورربو ) یدلبا دازآ لال ایفو

 ( رکب اناا هک رشا ) یداوا فقاو ندلاطوا نوح لسو هيلع ىلاعت

 اوافق اس مغيدلا نامه ییای هللا لوس راب یدتا قیدص یدد

 راغات هک ردرلدم روب ر س ل3 موز د هک ردا وهلم مدنا

 | یقاجسا بوتابا هب هکم هاعط) نوکر ه یب هع“ یماناو نسابابو یرسانیا
 ات تم

 € دموق %
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 ا ترص> نوکر یدراردبا باذع هلا بیذعت عاوناو یدرارروناب هموق

 دکیدروک یدارغوا هن رارژوا كرلنا سو هیلع یلاعت هللا یلص ربمغیپ

 ( هنا عدعوم ناقرمسا لااب اربص ) بوراو هش رايق راردیا باذع

 ن را هکمر اه هکردلوفتمامهنع هللایضر ندسابع ناو یدد

 ۲ یصکشا بوئوط ییابخو لالبویبعصو یی هبع«یسان او ییسابایو یرمساب
 || هلا برج یر, لرافك بورک هن هود یا ندن هو یه سوز

 : هل ادع رخا رب ید یرسات ق وزو ی دلا دیه تور وا ینا لو

 ال رج هراع اما یدیارلنا نالوا لوتقم ادا هدءالساو رایدتا اله
 هریم دریځو راب در دید مدود ندشد دع هل.> والد تو دا ها رک او

 ا راع ہک اشا یدشا ترس > لوا هدک دش ربا سو هیلع هللا لص

 | ردولطد وط هلا ناءا هګ راو هغابا ندشابراع هک ردو قع هلوا رفاک

 رافک نوح را ردشعا تیارمس هنکوکو هنسیردو هشا تانا ن اعاو

 ۲ دنا راو یدک ها تچ و ی

 | نشا یرازوک كراع هللا لرابم ترم>لوا ید الغا بودا تیاکش
 ۱ ضد ( تاقاع مهلدعف تالاوداعنا ) یدتاو یدرو تیام بولس

 7 4باقو و 1 نمالا هنا دد نم هللاي ۳4 رم ) هکر اردا ن رسیده

 ê1 هللاو ا لزا هدهص لوا یسهء ر ؟ تنآ ( ناعالاب نم نیهطم

 شسدح - را وصا ی یدو روما نالوا مقاو هد WEES یڪشب ندب اب وب ۶

 2 رواواناب یددعال) رحاهء ندلاحرو اتو قرلد و تالو

 نایعا یرارفاک کم نوج ےک رد راسق روتک هللا م جز رس تابرا

 جد نرضح> لواو راد روشآ نددح یرارمراو اج ههللا لوسر

 : هکیدر و روئسد ها صا سا یدیلکد رداق هعفد یرلادناو اف كارلا |

 ٩ یهاشدابر كدالب لوا یدتا هرلنا او رلهدیا تر هشناح هسح

 ٩ دنناد كهاش داب لوا ردلکد رداو اا ٍط هی ک مدنتکلع هکر د راو

 | هد راد لوا ا هیجتدیاناسحا تک تمالسرب یاس ق” بوراو

 | تردو را یکیانوا هدابجر هامكالب ی ندتوب سپ كاوانکاس
 : دن رانک ابردات رایدتک نوهی> نده هداس همه رط احا نوناخ

 فسا > ےک ورک هب یک بودا راسا یکرب هراشد فصذ راید-ثربا

 نالوا یهاشداب راد لوا بوراو هر ۵تن سا راب دل وا ناور هدر



 رز ۳
 ادتا ند کم هک ردل ودم ) رلت لوا فود نیما هدر اوح تنش ا

 یسهحوز هنع یلاعت هللا ضر یدنا نافعن ناعع ندا ڻرڪه هر هش

 ند هکع هک ردرلشم رونک هدعاور یدلبا تره هبا هلال وسر ٹن هیقر ||
 لوا ہک ہک ےک یربسخ یرلل وصو هلتمالس هر هسدح هرکصت دق دعبح ۱

 ربخ بواک نوناخ ربات یدیشلوا لولم لسو هیلع یلاعتهنلاص ترضح |[
 یدل واک شعا راوس هکر رب س هجوز مدروک یناعع دکندربو 8

 اه ) یدلوا رور هدک دتا عاسا یربسخ وب ترض> لوا

 هکر دیو رعیدید ( طوا دعب هلسهاب رج اه نم لوا نام نا هللا |
 | تدش هن رلدلک هناعا كشف سو هيلع یل ھت هللالص ترضح لوا

 || ییررطاخ كموق هک هردنوک ور لاعتقح هکید ردا وزرا ندنماعها |

 لژان ندسیحو هاک ءاکو هلوا لام هناا یراق بولوا بجوم هیأت ||
 بولوا مرت نواف كرنا هک هلواات ید روقوا هراک سشم یرهتسن نالوا ٠

 لاع دیس یدل وا لزا یسهرو-س مجلاو نوح یدیاربد ردلوا ناسم
 ید وتد لوا هد ا هما راد ریسه 1

i> ۰تاللا من ارقا ۳ ید را 4 فک تاوان 1  

 بول وب لا هدانا لوا ناطرش ) یرخالا هل الا تانمو ینعلاو ۲

 یا قینارغلا كلت ) هکید ردشرا هش راشوهب شوک لراکرشم |

 رلب دلوا نام داش هداز مرک_شا یظفا 5 راذک ( یر نوهتعاعش ناو

 ید راک رشم یدلیا ہد” یدوفوا ما ییهروس ترضح نوح
 دج ےھ ,دمارطادجسورلبدلیا هدجس بودیا تتفاومهترضح لوا |
 هع هد اورر و یکم فا ن ديما کا دا رفآک لدعا :

 ندذجوا و تااورا فالتخا لع هرغم نیدیلو هدتاوررو دعس رنا

 ندنراتنوعرو ربک هداژیسب رب ره كجو اوب عما ر دقت ىلع دوخابو یسبرپ
 ى اربط لوا بولا قاربتط هضیقررپ ندرر هل رالا ب وجا هدجس |
 | ندسلح لوا رافک سراب دلبا هدهساکا بوردش القا هشرز ههبج |

 || یدلیارکذ هلهوجو نس>ایزعر ههل | مر دج رايد تا هدنراق دقاق

 | زرواس نشداوا قزارو قااخو تیعو یحم كنيلامت قحز کو لو |[

 :e is نعر دوبعم وب هرم فک و 0 ردووش نکو

SSS SEDGEدو: تک  
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 لیلا قي ارغلا كالا ) ۳ کا ایک ده زرد ردرایحم دیا 8

 هاکناز هلو اشعا تداوم ها مز هد ص او بود ( رل نهّدع اش ناو ۱

 هذارطارب-خ لواو رل دد دکحلا ندافحو اذنااکا بودا هطاص ||

 هاب رح لوا یجدرلا داکعسرا داد رارح اهم ےس تواوا ششم ۰

 1 هکر لدهروتک هدتا ور)رادلیا تعجا ی هب هکمنالوا یرلیلصا نطو ءان :

 | ىلا قى: ارغلا تالت ىكيدتا افلا ل وا كن اطیش بوک لب اربج ۱

 ترسض> لوا یدابا رادربخ یلسو هلع یلاعت هللا صربمغج ندنززوس |

 | ییاوب نوا ییست ییبلق كرابم یلاعت قح بواوا نوزحو ماتم هدابز |
 ناطيشلا قلا یاد الا ینالو لوسرنم الف نم السراامو )یدردنوک |

 || (مک> مع هاو هنبآ هل مک مت ناطیشلا یایام هاما هتنما یف ||
 : رک را هاا مزب رع هکر لد دتا یدش را د رلورم كرافک تاو نوح

 3 جدر یدلوا ناڪ عسو هنکیدد ودر یرلتل بم و | دح نوحا 1

 ههل > و راد دلشاب هادناو اح هن سد رلبدید لدتا عوجر ندمص لوا د

 زا یدا راڈمقیچ ند هثبح بودیا عاسا یحلص ربخوب هکیزرج اهم |
 1 هدنددصاذا هش رافک بویلوا یراّتعا كحمصو راب دلک هنسح اول هکم ّر

 تودیااملا هم رب ندنرولوادکم یس رب ره قصاوا رادربخ ندنرلفدلوا ۰

 توک وطراح یەسوک هک د وهه هللادیعالا را داوا لخاد دث راوج

 لهارکا یدتک در هشذح ورک هرکصذ دذ دا وا نکاس نوک حاقرب هدهکم ۱

 || هللا هجررخن نیدلاباهش حس نکلو ردشلوا عقاو هوبهدنتک كربس |
 ِ ترم هر هشرح دوعس«ن هکر دلوا تاباور حار د ا ہد راح حرش

 || كراکرشم یرارجاهم هشبحقاب و ردشماغک هدیلوا ةرصهردشنک هد هیات |
 ںولا نذار ندنرضح ںو وار داق ہغمر وط ہد ھکم هل دبس یسا نیا

 || رهو قوچند رانا هدتب ون وب و راب دلوآ نا ور هثن اچ هشبح هغی |
 | هد هکمترمضح لوا انو راب دنک هلبب هلا رانا هر هشبح بودا تقفا وم ||
 هب هشدح ن وا وا ق هرلتا رت دهی آ نڪ ند رلز اسم هک دا وا |

 || رخآو لوا یر رجاهم هشح مام ردیا قحا ن د ) راب دابا تره زا
 رلیدناتروعرب نواورا هج هدا ز ندن اسکس ادعام ندن رل راغض دالوا |!

 | ادح لوسر نوح یدشا هک رد و ص ندد وعسم "1 را درع)

 1 نو سا رگ یدردن وک هنا یس ا ه ےل یز لسو هيل هللا یلص

 6 ل #۶ 3373
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 تسمه نه ران مش دوس و سما سن زد به

 ورگنو> راد | بل ط ندیشاحع یز, بوردنوا هنا سام هلبار دف و

 هب یتا راد دلوا لخاد E كنش ا ديلولا ی هراعو صاعنا

 رگ ربع مزب راب دتا بودن ضرع یئ را هیدهو هقحو رل دتا هدو
 ندرمآو ند مز و ندر ورا ها اتش تعاجر ندن رالغ وا

 اب و هکشد كس ند لوا هک رد را ادب ند یکی ر بو ود

 ۱ ی دنا رصد مس ای هک وبا احو ردر ام ها د تاک د ادج او

دو ره رسد د یرلعدن كنيشاجو
 : یرلقدلآ ی ہر دوسرو ی ؛ راهب ده ب

 ا ا توا و نابدنا بو دیا یازاک ددملنا ندی
 | ررولر, وا ندزب لاح كن رلمو یدنک رلثاار زردک رک قعوا ملسا

 مرغی ینککی دید نوحقح ادخ یدتنا بولک هبضغ یش اج سپ |ا
 هن رعد یرلنا ن رهلوا شکعنض اکہ نودنا لوز هکیالو ےب هکم وقرب |

 هک هروک ان هروتک هنساحم بودبا عج یرانابس هکید رویبو مزه رو |
 دم السا لهارم و نوچ راردبا نایب ندزوب هل یت: رلتلمو ررلب وسهلا |۲
 هبیشک وب هک رلب دلی تروشم مدعمو رایداوا عج یس هلج یدشرا ٤

 هساک شوخ هن رط اخ هک نکج هرو باوج ندزوب هلو نکج هيد هل |
 یدا ندن رارحاهم هنسح رایط رقعج رب ولت وص ی لا عفاو دوخایو ۱

 ها توعس نامش ردو کک وس یرغوط می هیدتبالوا ||
 یزوس بودیا او شد یر ایط رتعج سد ید د ل رک كعا راهظا :

 | مالس بواوا لخاد هتسلحم شش اج ه رکصندلا رلیدید هل وس نس
 ۱ رای دم روک هرب ی هدح * تک سا یه هرزوا ےس دعا دسح ورا بدرب و

 ىدا رفءع> نکی دعا ورد هکلم ن وح راب دتا یرلع دن كبش ا :

 ر دشعد هلب وب هزب زې مغ مزب وزنتیا هد جه یربغند نمراک درورپ زب
 نر رج اهم یا یدشا بواوا ادب تبهر هدنبلق كنشاج ند زوسوب |[

 نسمشعیا تق ر افم ن دید كرانا زس هک رار د تعاجو ندشد رق |

 0 ند رب 1 ند یدنک سن اعیاادتقا هند ددوه وهز د مرو 1

 | لوسررب هزر یلاعت ق> دبا دند شب رفزب یدتیا رفعج كلر وربخ اکب
 لواو رد نم وعم مز ف ادعو ق دصو بسا كاا هکید ردن وک

 یدکو یدروب توعد هکل رب یبیرکنو هغعاط هپ یرکتیز, لوسر
aaa ar .سس 

 < یرق ۴
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 ندرک ذمو ما هفورعم یز ویدلنا ۳ یز ندنادداراسو ندشد 3

 هر E جو جد "هلصو ءوک زو موصو زانو یدلبا ی
 ار کی اکا هکر 3-۳ هکیدتا تعارف 9 ۵ زر هز و ید روید 1

 5 وعم را هکدداوا نشور هز هلا هک ال ات ارعو هاو E دو

 سد ردندنت اق لاد قحو ردق دصو قح ند یکید رو: بواوا

 | رانا دود ن دئلطاب ند رم وقو دروتک ناعاپودبا قیدصت اکا

 یدیغو زرئردق هتم واهم هل ارلنارلیدت ارارصاواذاو روح هز ندته> لوا

 بودا ترعش یدر وندا هر هغایک ت رعش هکتالو كس نگ رم سا

 یرلناات لدتا راتخا یس ندرله اش داب ر اسو ل دلک هک اج كنس
 هدزس ندمالک نالوالزاناک ایدتا ی نام نس هدأ عند ءندکعا طز

E3 اکب هک ردنمراو  e( ص» هک ) تولد ردراو رقءج نس  

 ردەلوا یدتشا ی ار 1 نوح ی ا یدلبا تءار و یییلوا كدسوروس

 | ییهنفاساو یداوا ناور هرژوا یتساح یشا كن رزوک هکیدالغا

 فحو یدیشعیا مج هساحلوا نی راست ر كاسا یراصن عا
 يرلتساح هکر لد دش الغا ردع) وا بودا تعفاوم جد رلتا یدا راجا

 یدتا یش اجت یدل وا ق رغ هثشان ز وک فعص ی رافدتوط هدن رالا و
 كخارجرب یخدیسیکیا مالک نالوا لزانهب اسومو مالکو ب نوح هللا
 | یدتا بوداهج وت دن احم راعو صام ن ورع ه رکصن دنآ رد ر ون

 دخل وا هد نکبلا ل رس یرلناو نا لس هرس ی رلنا نب هللا و

 ۱ تا ىدا صاع ورگ هک ردا وا د تبا وررب ۳۳ ص و

 اە دتا لاوس ند رفع> ىس ا رد رلول اع اکس ہدنھح 3 سه نا

 3 یو %5 رک ەدە كازا یدتار هوح نس رود هن هداف یسع

 اما هلک و هل وس رو هللا دبع وه ) ردشءد ع رکن هک زرد

 | هندح هورک یا یدتا بواا بوچرب ندر هنلا یش اج ( هنه حورو
 | كرلنو هللا نالوا هدساص | هک كلوا هاکاو تال نان ابهرو ناسسقو
 || ندن اقلوااب> يعوهرسابح مردقوب یتوافردقبوح و كن راکدد

 أ ردیاوسر كهالا یک" لوا هکم ردنا تداهش ن وه یسک یک داک

 یکی دتا تراشا هن و دق كن اسلع و : کید روک نقص و هدایحا مزو

 نکاس هدارا لوا زک هسرلدد هد هر ره نی رجاھمیا Ar و ردلوا
 س -



 کا

 یدیلوا یلاومو لغا ءش ام و تنطاسرکا نوهعح ارد كل وا

 یوص تس دآ هنغاناو هنلاو مدروط یتنیلعا كناو مدرراو هن اهكيا 51

 رلناو بودبادر هرلناو رک نسا اده كشر رقیشاجو یدبد مدرکود

 رب دتک تورج سساخو بب ست د لع كنا 2

 هللا یضر كرعو هرجو یعیاقو تالرب جلا ندن وب ۶
 د ر وا وان اب ی رلک داک هم السا امهذع 0 اهر

 بلط) دع نه نج یگ سو هلع هللا لص كت سطح لوا هد اس ول ۱

 هک دنا لوا یببس كنم السا كنا و یدل وا ف رشم هلا مالسا فرش
 لوا ی دانا مش بودا ادا و داب ز هل رە > لوا لتهج وبا نوک رب ِ

 كناع دج نب هللا دبع یدم رب وباوجاک | ج بودا لمح ترضح |
 ندراکشو دیص باط)ادبعن ه رج ید ففاوهب هصق لوایسهبراح

 نوک وب هکب درب و ربخ هپ هزج نک ردا فا وط ې هبع" تیب بولک |ا
 دعو ی دعا ر اذا و افح هل هد یبغوا تکش ادن رق كنس لهح وبا

 یدلک هبصغ ندنعاعها لز وس و ه رج ی رعط 2 بودا لمع

 هلیمو نیما لواویدراود: اق نیم لهح وب ۱ ندا را لوا ناک و

 تالهج وا ی اکیدبارا وناکر هدنزوهواكنءرج و یدر روطوا هدا |

 نسشکا مع هد نس یدتسا و یدراب شاب دلم لوا بو راح هتشاب

 ندارالوا وع هن رزوا نب د كلا نب هک و لاح نیس | ذا و افج

 یدلوا ن اس نوراو هلن اه مس و ےل هللا لص ريم هرج

 هل مالا كا راتاتسمو یدلوا نامداش هدا زندنم السا كنا ترضح |ا

 دعاك اذا 0 رزوا قیاس با ولساو یدلوا و رک هلرم السا لنع

 یی رالدو نرالا ندیرضحلوا سپ یدردیا عنءهزجرابداوازوارداق |
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 | ہورک یا تک هاا هدنسانروا شب رف تعاج ی و دیشیا قیآوب
 | دیفس یرک د رالقع رس تو دا مش هرکب رادهلآ زس د- شد رق

 ۱ كشسنا NE و یکی راباب كس هک ر دیاوردنا دع

 || کا ندب هدبا لتق یدمخ هکیکره كلوا ءاک آو كلب ردپ رانوطوا

 ادالا بجاو ند هرقل كب و هود یب و هرقو یییوت لب زق سآرزو
 || ىدتا ی دیشمالوا نااسهز ونه نالا نرع یدد ن وتسلوا

 || نیشپ ناه یدتیا لهج وبار دیمراو تالبثک هب هدصعووب مکا ابا

 | نسرلیوس یعرظوط نوسه*> ی زعو تال یدنیا رع ع هریو دشنو
 || تبب یرعو مرلپوس یرغوط نوح یزعو تال یدتبا لهجوبا
  دهاشهب هیضفوینا یدبا یمظعا كن راتو هک لبهبوتلبا هنا هبعک

 | كلاعدیسبولا هتیلایناکو رتو بودا لئاج نرش رعسد یدئوط
 ۰ نب مع ندنس هلبق هرهز نب نکردیک دلو و یدلوا ناور هلل دصف

 هکی دا لاوس ندرع مع یدلک تسارهص شر هدشان ماهان هللا دص

 || لوا یدشیا معن مردیک هکمردلوا یدح یدتیا رع نس ردیک ههر

 | هدوحو ندكلا كنس شالوا اضرف رولک هلهجوه ندکلا كنس شا

 ا یدتا رع نسروام هلوا نیما هج ن دہاطلا دبع و ماه ی 2و هاک

 ۱ هل وا قیععا )حیف "ِ نسرزخب هشعیا la هت د لر یخد نس عذاب

 ابآ ي ىدا معن مد رروک یکیدیف کت ادعا م دیلی يک دلوا

 1 یرلک دید ےطبا ان رایدلوا ناور هلس یسکیا سد مدد یزد مدادحاو

 راسهرونک ن وګا قازاغو ی وعازو رب هکراددروک و راب دشا هعضوم

 ]| رابدرونا بویلغاب یتیایو تسد كنوغازو لوا بواوا عج قلعه
 ها یا خرذ لا ) یدعا بولک هزوس هللا ناسا ف اوغازوب لوا

 || ناو هللاالا هلاال نا ةداهش ىلا وعد می ناساب ج لجر ےک
 1 ندارا لوا رعرلب دکحلا ند وعازو لواقلخ ( هللالوسر اد

 ١ مظعراک هرکدزوآمرب هکردو یسرد بلا یدتا هودنک بوح

 دخوب رک كمردلوا یتا مدقع ندرلوب ماکعسا یراک لد ردشلوا

 یتروصو رع هکردوب ید تباورو, و) ردلکشم راک هسروتاوا لاها
 زا هتعیلاعت هللایصد صاقو ینا ن دعس هک رار داو یدروک هدنس ههقاو

 لو ید یدسا رع نسرددیک هبهرت یا بوک تسارهرع هدل وب
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 نسرولوا صالخ هج ندنلا كنموق كنان یدتا دعس مردیک هکعیا

 اکس ی دنا دعس ل رک كلا تدافک یکممع كنسادعا یدتا رع

 ردراثلوا نالس ین یددزن دیعس ییوزو كشادن رزق راو يعل ندش

 كکیز وسوپ یدتبا رع تیا تیافک ییرلمعم كرلنا راو مده ندش
 ناشد هنو دص كلزوسوب یدتا دعس علب نده یتفبدلوا قداص

 یزوسوب رع رزع نتا كاویح تاکو دعا ےذ كنس رانا هک ردلوا

 *وروس هط هک وب لاحو ی دلوا هح وته دنا "ريم كنس ەر شەھ ںودشدا

 ںابخ نوکاوا یسهحوزو دیعس یدیشلوا لزات هدنقو لوا یسدع رک

 ندنآ یبهروسلواان هکر دبا رلتمروتک هنیراهناخ هنع هللایضر یترا نا
 نکیا لوغشم هنءارف هرو ڪک ذم هرو س رلبا اقافنا رهدیا )ع

 هظلر یدلوب واغاب یب وق بواک هنتسوبق یسهناخ كنشادن فرق رع

 یدنشا یی رزاوآ یرا:ءارق بوتوط هب وف نغال وق بودیا فقول

 هد هشوکرب نابخ رای دلت ییعیدلوا رع ناک هب وف سا یداو یوقو

 ید یهفردک E یهط 2 هعرک هروس یدلنااشتخا بوالر یک

 لاؤسو یدروطوا بوربک ورا رع رايد -جآ ییویف بوږلق اص هررب
 ید درد زاو 1 مکیدت هشا لوا نعد ( تەم” ىت كا ةينهلا هدهام ) هکیدتا

 ید رود رع 3 وشل وس هلا نع ر ر هکیدنازوسرپ رلیدتا رانا

 نا ر ید روب و یدا زاغو یو لوا هللا ودنکو رایدرونک نویقر
 ماتعط نوک وزب رایدتا رانا یدید كب هرانا ر لف در وک بودا

 ردتس رد ناش یکیدر و لدعس هکر دلپ رعرد نشتیا رذن هکماع

 دان رف تویلغا یسهیشبه یدلشاب هککود یس ہ رش توهلاو مدنامش

 قح رغد ن اک ناو كاوه لء ساساا ترضتا رعاب ) یدتا بودا

 در۶ رع یا عب ( هللالوسر اد حنا د-مشاو هللاالا هلال نا دشا
 تدامش بواد نسدمرک ود یبا قحرغب نوګا كفن یاوه ودنک

 نعل كنس هتشنارع هک ردلوا ځد تاوررب و ) یدرونک ین را هک

 ىس ەرش« سە دىا لالهیناا یدکح هودنک بوی هنحا ص گل دیعس

 برر هنس هر گر هدنا صال ی رهوشات یدلراص هرع بو#) او

 رد دا رلتا ی دلوا نا هن زو بوقا ناتو یدراب یشاب بوروا

 ززغود ندد ل دز هدکسردا هراب هرا یز رکا لدتا تعباته هد ګز
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 یدل ن راداهتجاو نی رلمدق تابث هرز وا مالساند كرانا نوچرع

 مالسالا: رفا مهللا )یدتیاںوڈا اعد هک نود و هلع یاعت هللا یلص ۱

 ( هها لوسر ادمح نا د-مشاو هللاالا هلال نا دېشا ) هیملوا تداسیع |

 كطو بوک + هناخ طوب هلا تعاج لوا رعسب ردا یکحهت

 هک ۱ ¥

 ادب باق تق رر هدودنک بوروک یناق ناقا ندنغاب كنس هرش#و

 هدهشوکرب بوک لا ندرلنا تواوا نایس دک > یکیدعاو یدلوا

 كزتسوک اک: ی هنیهک زکغیدوق وا لوایدتاهرکصت د هظطر یدروطوا

 هک راخر رد هکمربو هکلا تم هه لوا یدتسا ىسەرشەھ عهروک

 هرکصت دنا هیعا کالب دایی هکیدشا نی٤ رگ نس دارا کالب دا ی ر هاکا

 ارب ز هللا لغ كاب كسا رابد قلا نهق رکا یدتا یس ریشه

 كنا هکر دناک رب ولو نس هدولآ هلا سا اک نسور ذالك هللا وب

 || بودا لس تولاقرع ردشاروب (نورهطلا الا هسعال ) هدنفصو

 ِ هع رک "هروح بوق هئس هنس نولا یب هی هرکصذ دنا یداک ورک

 تبآ (نخاو رسلا مپ هل اف لوقا رهسح ناو ) ات ندسالوا كتهط

 مالک وی ردمالکو با هن ید | بویاشا هغلګعا سد یدوقوا كد هنس هع رک
 0 یقیدل وا ناهن لالا ىف ترالا ن بابخ یاطخو ردباطخ زرعه و

 رتب هک ر ءا اک س نوسلوا ترا شب 2 دا بوق ج هرشط ند هشوک

 ج ا هلا زرع یالسالها ید ( باطلا ن رعب وا ماشهن له ج یاب
 هدکفح كنس یساعد كتر وا ۹ مدیمار ۳ هلیعرب كشك

 1 3 ییهط *هروس نوح ا  زدااو یا تایر ووم ا شلوا لوس

 3 هللا خاو سلا 2-۱ هناو لوتلاب ره ناو ( تووا ند 2۰ مع لوا

 بواوا تقاطی یدشریا هنسعرک تبا ( سا ءاعسالامل وهالا هلا

 | هبیرمغكنا هکر داوانالوا قیال هلوا هلب وب یتفص هک كدنوادخرب یدتیا

 ۱ رایدتءا رلتا مراوه- او ثنااب ردهدهر رم یدتا نرکبصن دنا یدید

 | ترضح لوا نوک لوا هک وب لاحو رد دل ب«كيلطلا دبع نیةرج

 | رع هج راکوا بابخ یدیاهدنل بم كياطلا دبع نب :نج هليا رلزاپسم

 | هتعاج ماسینبنکر دیک دلوب رایدنک هجن درا كبابخ هللا دز نیدیعس
  رلیدتا تع اج لوا یدیا راو یءوصخرپ هلبا رانا لرع ربدلک تار

 | هدرصوص مز هاکنس طو ل روک ی زالوا کرکه هلاخ طوب هلمزب را
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 یژاوآ فتاهرب ندنفوج كطوب هک رلیدتشا هاکات رایدروط هدنسوشراق |

 دعب 3۶ یدها و هولا ثرو یذلانا (رعش ) یدوقوا یرلتیوب بولک |
 ثيل # هلثدو دال | دع: نم لوم س 9۴ ید:8۰ شل رد ن عصا ١

 قرع قون م كأ 3 هرا ۱ 1 صح ابا ربص اف # درا هلثمو رایصلا ۱

 هلو ویدلوا هدابز ییعل بوهیح ندهلاخ طوب لوا رع سد #* یدع

 بولکیر ندا ی دقاق یوقو یدشرا هالّرم ل هرجا ںودیک

 هدنزوموا عاد رد رع هکیدروک یدقاب بودیا طابتحا ندنفپ رابویق |
 هزجرلبدقروق هفجآ ی ویڈ نارا یدرب و ربخ هتناراب بوئودورکرویلک ۰

 نوساوا رام هسرولک هربخرعزکارنو-ج آ یب ویقروبب هللالّوسراب یدنبا |

 رلجات لما:نازمه  متعاض هحل يکیدتنا لاج كن ھت وک وا ٤

 یدلک ر £ رلیدحآ یو وات یدروب ترّوح مردنا اد ندا شاب ۱

 هدناوررب و ی دنوط ین د روزاب كناو یدهیح وشراق اکا اع و ٤

 ۲ ندنس هساا «] راک یلص اس 2 ید او یدعص تولوط ی عاشو ر

 | هلالوسراب یدتنارمع مردنالالهیتس هسیا لداک هکنجرکاو مرکچلا
 1 هکر دلوا ید تاوررو )یدانا ضرع یدیحوت هک مزیت مداک ص

 ۵ :دروک یدسفیح هرشط ترت > لوا هدقد او نسو كەر رع :

 عبط هک الو رفط ہد زاب هک دروي هدن زوموا یبجلق كل رع

 دم یتعم وب رتعا مجرب ندنرالغوا بلطلادیعزب هک ویلاحو نسردبا |
 )سو هیلع یلاعت هللا لص رب هکر داوا ید تیاورریو ) رواک تسار |

 الاو لواناسایس را یدتا بوةرح هرمشط هدک دتا مان رع
 ندنرضح لوا رع رردنوک یتکیدردنوک هبهربغم ن دیلو اکسلاعت قح |"

 ندا بو هرد یساضعا شدش ندنتسیه یدتشا یزوسوب نوح

 بودا اح ندلسو هباع ىلا ەد هللا لص هللا لوسرو یدشود ی ےلف

 ( هللا لودر كناو هللاالا هلال نآ دهشا ) یدتیاو یدلاص هغاشا شاب |

 نا زاوآ یرییکت لرورس لوا نارا یدروتک رکن ااا شرق 5
 دژلب ژاوآ تولوا داش ید رلنا یداوا ناس رع هکر اندلس نودیسدا ٍ

 یدشرپا هنعمچ كشب رق یرریکت *هلغلغ كرلنا هکلب وش رلردروننک رک هللا |

 رع هدنفو لوا رلیدعیح هرڈط ندنرهناخ نوعا لابقتسا e اسم

 i وا هراکشآ و داک ات
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 3 اهطا یکند ردلکد ب ساد قلوا هلو نس رانوط وار بک شد 1

 هدنگاص رمّع> لوا رکب وبا رابدقیج هرم دنط ند هناخ هرکصت دنا هلا

 لوا با ڪا ا ۳ هک وا لكبلع رگ ده وا لعو هدناوص هرجو |

SG :ددانصو رلیدلوا ناور هناح هوك تش لا بالر ول هدرا  | 

 | راظتا وید ردا شار رعو یدیا راشم روطوا ہد هبعک رج شرق |[

 رعو رروبلک هلاک او هلباربمغ هک رلیدروک ندقارا یرع یدزرکح |
 یدشارعرد یک هدکمفع هک راد روص ندرع سپ نام داش هدابز

 | برض هسردا تک رح ندنرب یکیرب رکا ( هللا لوسر دج هل لا هلاال) |ا
 1 رافک نوح هکر داوا جد تاورزو) ردک رک ےسا لاله ها رش

 | ریسا هلبا ناکا ید رعاب هکر لدتا رلیدروک هل ادګاو هل اربمعی یر |[

 اا لهکنا # امایق مکلک کارا یلام ( رعش ) یدتارع یکد روتک بودا |[
 | * امالسالا عرشدق دم ۴# امامااتل هللا ثعبدق # امال-فلاو نابتلاو |
 || بخت راذک ) # اماعالاو لاخلا هثع تذب ۶# امانص الا ركي نالاقح |
 : ید كد ردنوک ید ا لف ید ۳ رکاب رلتدتا بودی ۱

 ۱ هکر دا میظعقف وول نستلواراب هلکنا ب و رک هند كلا هکزروروک

 : هرلنا جدرع راردلبا هلج هرع راک و وا مقاو هرکر زوا مزن ۰

 ها كنەسك ترب یرلناا رل دتا ب رحو برمط هل تعاج لواو یدابا هلج |

 ۱ دیسک سو هیلع هللایلص هللا لوسرو ید رایج بوروس ندنهرح |[
 | دم وک لو اهکر ردبا) یدلفزامن تعکر یکیا هلیاحصا بوروط هدنسویق |

 || تیاوب و یدلوا ماست قرف هلبارع یدیاراشلوا نام٥ یشک زوةطزوتوا |ا
 || ( نينم ؤملا نم ك هبا نمو هللا كبسح ىلا اهدا ) یداوا لزانهع رک |ا

 | ندنو كب انکو اما ردراو لاوقا خد هدنمالسا نیقبک كرعو |
 ۱ ردق وب یو هلیص فت هدابز :

 كد هل ین وا ن دال یبجت نکس كن ون ۶
 هللا لص ترضح لوا شیرقو مباقو نالوا
 بودا هدهاعم هدنصوصخ سو هلع یاد

 بعش هلا باطلادیع بو مساهیبال رلزاوسع

 تبلغ لاو ) ی راق دلاق س وب دبا اط وبا
 چ روئلوا ناب یییدلوا لزانكنس هروس (مورلا

 < ل # 3 ۲۲7
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 ج ساز ی نت نوا ج ساتن سو تن انا

 رافک نوح هک ردرلشم روتک هلل وش هللامهجر ٌمیراو و ربع بابرا

 یراک رور لوا بولوب توق هنوک ندنوک مالسا هکرلیدروک شدرق
 نکل بواوا هداز یرلتو ادعو یو دسح كرانا سد ردهد-هلول قر

 ب ویا تیاسج هد ایز بلاسط وبا ارز یدز یل وہ رفظ هر ورس لوا
 تواعمو ندعاسم دما اط وبا هدناج لوا بلطلا د.ع یو مساهیبو

 هننا بلا طوبا بواوا عج شیرف فارشا یلکود سپ یدراردبا |[
 هلدا راشخا برب كنهتسن یکیاوب هلءرب بلاطاباا هکرلیدتاو رابداک ||

 نسهدرکی د مز نس ارز لهدیا لاله تا ملست هزب ییلغوا كشادنرقا 1

 رسصاح هلاتقو كح هله دوخاو رد هدد فاع ییغوا كشادنرقو

 لاحوب یلغوا كش ادنرق كنس زب هکلی قیقعلا ییعو لوا هدامآو |ا

 هک رحم ردک رک ك٤ا رارق رهیعا لالهاات ردقوب هرلاعحا قموقهرزوا 3

 هدیآ عار و توکحلا ندییعلو بس هرع زد-هلآ مز یٰلغوا كشادن :

 بااطوبارلب دتک تولا ند لع كلاط وبا بولبوس یزوسوب شارف :

 تواکاکب كمو دچار ید2او نوک بوردنوک مدآ هرورس لوا

 رايدر و هدسعو هک كنج هل ۶ نوا كئسو راب داب وس رازوس هج

 تقاط كئسو مب بودا تج رم NE ا ہدااےھکب رس :

 بس كرنناو ها تلک اکب یلاتفو كنج نو ناف نک هيف روتک |
 ندرانایزب شياوب هککج یکناسل ندیبءهلو بس نر دوعمو ندنبءعو |
 نظ سو هیلع یلات هللا یلص ملاعدبس ردکر ک هدشیا ادج ندزب یراناو |
 ملسد E هر ترک بود ارت قیاج دن رطاخ كيلاط وا هکیدتا ۱

 ندک وکرکا مع ےب یا ید سو هلوا شبا روطخ یسهرطاخ دعا |

 ندشیاوبنكسوف هاب لوص یبآو ءا عاصیُم اک بور دنا ی شا کو یآ ۱

 رها مب یلاعت قحا هک كد هنامز لوشات ردقوب , 1 عحا كج لا 0

 هک ردلوا ید تباو رر و ) لوا ادیبانو دوبا ن دوخاب و هیلیاراهظا |
 ےکیدلباو کیدلی وس ےب مع منبیا هکید روی هدش اوج كيلاط وبا |
 كنسو یربپعتو بیعد تالو براقا رد هبا. یرعا كنيل اسنق |[
 دنا تپ ون اکب رک انه هنوط ورک ندشیاوب نب لد دھنو فو 8

 ترصو یار نوع کی الاو نس رولوا شعا کالا هکیدن ک كسا |[

 یدلوا ناور بوعلاق ندنسلح كيلاط وا یوسد ردآ تبافک یاسا

 < وبا



 ک ۱۷۱ %

 نودورک یلغوا مشسادنر فا یدتا بواک تور ندنرازوس كلا هملاظ وبا

 یدشابل.طوبا یدراو هنا كباطوبا بوئود ورک ترضح لوا سپ
 هریک هد اول كيا رايد هنرهو لوا لوغسم هکمشدا ی دن کز

 لر و رفط اکسس هک داوا عاص نان نوهعح ارح هک هم تب

 اواصب نا هلو ( رعش) ردوب ینابیا ضعب هکیدلب وس رعشرپ هدبابوبو
 كيلعام ماب عدصاف # ادیفد بالا دسوا یتح ۴# ےھءجاب كيلا

 حرش هللادجر رج نا حش #انویع كنمرفو كاذب رشباو ۶# ةضاضغ

 تانصارتاسو ند هبعع ن یسوعو ندقا ءا نا هد را ےک

 یک ۍ راد هسي ها ڪا کلب درود شرد نوح هکر دیا لعن ندنزاغم

 رار واوا هدناماو تعالس بودیک هیارا لوا دکیدلوا اد اک رر

 لداق مالسا یادصو تدصو یدل وا ناس ید باط> نرعو

 رهدیا لاله ی ریمقس هک رابدتا قاغا سد یدلوا مثنثم هدن رع

 بودا عج یلطاادبع و ی اھ هدک دشرا هل اط واریخوت

 هد اب تیاچو تظدفاح یرورس لواو ید ردلب هرلنا لاح تروص

 ب ودا تباحا جد رلنا یدنابا باط تنواعمو تف اوم ند رانا

 ی رمعب بلاط وبا سی رایداوا كج هدیا تعفاوم کا ہ دنس هظفاح

 نوجا ماقها هدنظفاحم مما یلط)ادبع و مشاهیب راسو ییاصاو

 توأو تصرف هز رطح لوا رافک هاکان هکد روتک هاش یدنک

 بهاوبا الا رلرداک هدعش كلا طوبا یسلکود سی را هیم هدبا ضرعت

 ید ندوب یراکدرک هیلاط وا بعش كراناو یداک تودیا تقلا

 رای داوا فقاو هبا نههو نوچ یراک رشم شارف یدیاهدنمرح "هرغتالس

 ندا ط 1ا دبع بو مشاه یب هک رایدلغو دهع هلبا یرب رب بودنا قاسفتا

 هرلناو را هیمشلبوس زوسو رآها شرب و شدااو را هیمر ورق بولا رق
 ناد هثسارب ۳ هدرب لوا ا یا مدرابو تنواعم هد رار چ

 لصو جر *4ل-ص هدئسارا كرلنا هرکصندناو را بم وق هفلقلوا مغتنم

 بوزابدمان دهعرب هدا ویو هلوا هن رزوا ینق لدڅ ځص هکر کم هیلوا
 هنسورف دیک یب همان دهع نوا اینک ۳ ید ۶ لوا راب دل ره

 صاع دم رکع ن روصام نازان نەما ده لوا هک راردبا ( راددصآ

Arیرفآ یکی س دن یهق ی نر جیم دبع ن  
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 اا ا ا

 یان ةحلط هدلوقرپو یدبا ثراحن رمضن هدناوفرایضءهبو ید وروق

 لوا قیف وتو مسجج تیام تن هفلشخم تاناوروبو یدبا یردبع هل
 یسدر ره تواوا ددعتم همان دهع هکر دراو لاع>ا هکر واوا هلا قیرط

 یب همان دهع لوا هک رد روطسم هدرمس بک ضبو هلوا شمزا قبر

 ناوک لوق وشارل بدر و اسا هس الاما یسەلاخ تالھجوا

 هر عا ىل طوبا بعش رافک هصقلا ) إما هللاو رددب قم بذ ىت هجو

 هسةیچ هرشط ندیعش نوجا تملصعرب یسبرپ ندرلنا هکناچف بودا
 هقاوسا لهاویدرردا اذاو افح عاوناو یدررکو دو ررروا یتا

 هدنعس وم مح هک یه اکو راہ عاص هنسا ج هرلنا هکر دب اراشا هبط

 یدراردا ارتشا ماعط ندنعلخ هرشطو ید راراعغیح همغط ندنعش

 چو یدر رولوا یزنشم هلیااهب هداز بولوا مدام یراک رشم شارق
 ہوش E ندرل:دنک و ید اژزاموف اص ماعط هرلنا یدرفرب

 هنلید كم ردنوک هنسار نوعا جر هلص هنس ابرقا نالوا روصح

 یدبا هلوارادربخ ندااطوا شد ردرکاو یدرردنوک هج وا رک

 ترسع هدنعش لوا رل طس٥ یدزردىا تءالمو عنمو رجز یی یک لوا

 ران دنک هلفتشم هرزوا لاونهوب بب رف هل جوا ب ورک نوک هلت شو

 ندعلحا كن رللافطا هکندربا هه حر, ندتعنمو تدش یرالاحكراناو

 یک ا كراناو یدرا ردیشدا هدنزا هناخ یز شاک شدرق یی رافدناغا

 هنن رزوا كلا هورک ر ندف انس دبع قبو رلیدلوا نام نده ع لوا

 رزهدبا د هع ضقل نواوا را رپ ند هيڪ لوا هک راید-2ا تع ع
 او ہل ےھ یب هع اج ر ندشل رف ردنا هللا هجر قا ن دج

 تععشوقور هدنرلرع مطكرلثا و یدىاراو یرا هج رف تدارق هلملطاادبع

 ضقن یدهع لوا هکیدتا قلا هث را رانا ییاعت قح یدیا بلاغ
 دهع صعنو ادعا ندشپ ردو رهدنا لاطباو اغلا نح كنا بودا

 ماسه روک ذم یدا ثنراطا نور ن ماسه ن الوا ثعاب دن صا

 لافط از هک ردیماور ره ز یا یدتا بوراو هنت اق هیمانیان رمهز
 هدتو زا بوكا با شو بوب ماعط هج دامه نمک وک هللا ناو
 هرس و هه اضمو تدشو تحجز ردزع راب رقا مزب هک ےشاھ نب زب هوا

 یراب یی رواوا اور هئسد هل وهم رب هدنو رهو تیچ را هر وک راک زور

 < ردقفو #
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 هسرب بلط)اد,ع FF او ےئاھ ی 6 ۱ هک وسا وا ك ولعم ردوو

 ۱ قبضت هد-قح ك اب رقا یمنک كنس یدیل وا یس ابرقا كله جوا
 | یسانرفا یدنک لهح ولایقفاوءو هدعاسم كک,دتنا هله> وبا هل ذع و

 | لهدیا هجا ماسه یا هک دتا هدش اوج ربهز یدیم ردیا اکس هدنمح
 1 ضعن یدیلوا هسک دنا تعوا وم کن و لص وصخو ر ٩١ مر ك ا ن

Ezمزدا تةق اوم اكس ٥ دص وصخ و ن یدن دا م اس مه مد ردا  

 1 اد جد یک ر ر دبا تةفاوم هر هدصوص> وب یدسا مهز

 3 مط بولاق ندا كرهز سد م رد:ا ی دا ماش 2 نساهرواب هدا

 ٤ ن د عطءو یدلب وس یرزوس یکیدید هرمهز بوراو هنت اق یدع نا
 1 رهزو ن ی دنیا ماشه یدتشدا یب اوج یکی دشا ندربهز جد

 || ترد ات هکتنا ادب جد ین رپ یدتنا عطم ز رولوا نیم اکس هد راکو |

 | تباک> یی هصقوب بوراو هتناق ماشهن یتْعلاوبا ماه ز هلواینک
 ُر لو جد یک رب راو نکل تودنا تعفاوم جد ی زنا وبا ی دابا

 8 قیاس تولسا ب وراو هاف دوسالا هعمز ماسه یدید لهلو | شد

 هکک رک راددننا هدعو سپ ی دلیا كب رش هدقافنا وب ید یتا هرزوا

 ۱ رلب داوا a7 ۵ راح ی رلک دتا ه دسعو لوا هك مقاولاین ر هلو

 نک بويا هراب یی هعطاق E A ده ع یراق دصآ هنس وک هریک

 ادتا یزوسوب ہ دنع سیا رق نران یدتیا ربهز رلهدا اغلاو لاطبا

 ]| رانا لر و تب وقت بودپا تعفاوماکب زکیرب ره ید زس م هیلیوس ن
 شرف هکنو ڪک یکنراب رایدلوا كجا هلب وا بودنا لوق ید

 لها یا یدتا ب وفلاق هاا ر هز رلبدبا رضاح یس هلج هدنساګ

 ۲ زودصاو زو هی بولوا م دنبعذو زان هلا رلابعو لغاز هکر دیماور هکم
 ا لهارلنا نکیا ن دز« رابرقآ مزب باطلا دبعوخ و مشاسهونب و
 ا هلعاسع» هلبا رلنا هسسوک چھو راهلوا هدنرمسعو قیض هلبا ی رالابعو
 دکم ردا نی٤ هب الاعد ی رکن هوا رداق هکعنا هګاسمو هلم او

 نسرلیوس نالا یدتا لھ ج وا معروطوا هک رب هک دعا دهو ضقنات

 هللا لهجایاا یدسا دوسالا هعمر نساکد ر داو هکعا دهع ضف



 ۱ یو
 ید نوک ین دلزا یبه-ةیعص لوا زب نسرلب وس نس ینالاب نوه ۶>

 هعمز یدتا ىزا وا یدیغول سا ضر هن وعع» كل هغ لوا

 كړ ا لکد یار 9 وعصم ۳ دو وک لوار مفاولا یرلد وس یرغ وط

 یفالخ لوس لوا کیدا باوج یرغوط کیک ارس ید تا عطم

 بودیا لاطبا کولو اراب ند هقیصوب زب رلب وسنالاب نيلي وس
 زوتوب بولاق هغانا ید م 0 رکصذ دنا یدد لدتا عوجر هفح

 کو ب ینوب روبیک دار وب یدتالهجوبایدلب وس رازوس قفاوم
  سیرقماوفا سپ را, دابا قافتاو تروشم هنب رزوا كن وب بودا ادیب
 ندننارا بلاطوبا هداننالوا قاةفنایداوا مقاوتموصخو عازهدنرارا

 هکر ابد! نطرل لوا مبان اک او لهحوبایدعبح هرششط ندیعش هل:ءاجر

 كعا مست هراب دک ید نوا او راحان بولیعص ما بلاط وا

 م«*ر, شد رف موق یا یدستیا بروطوا هدرخ بواک بلاط وبا رتسا
 یککیدید دماندهع لوا ردهذأائو اص هر هلج هکهدک نوعا تمصع

 یا بلاطوبا رل.دروتک یی دفيع لوا رافک سد 3 ی دفصک

 رد هلی رهع مزب ییبرلبدتارلنا ردیم هللارکی رهم زس هفیصوب روک

 زس درو هوک رب یلاعت قح هکددرب و ربح کید یدتا بلاطوبا

 روجو اظ رس هد هغ ڪڪ و دروق لواات بو دنا طلسم هزک هيڪ وب

 دظماو ا دسانو دوبات بوب یک : اک ندا تا الد هتعیطقو

 خسدا تنداک مرا او رګ رکآ ردشعوق هرزوا لاح بويع ىهألا

 لود ۳ هس رسا لر دا وا رک هسزتسا مدیا 2 اتو هرس یا

 ندش وععم كەمى لوا هکیم رعنا تداق ردوو هزس هسا قداصرکاو

 بل طوبا یارابدننایسهلج شب رفرافک س هدیا لاطباو اذلایآا بوک

 هللا یلص ریمعب ییارلیدحا یب هدیه سپ كدلب وسقاصتاو لددولا

 قراشاب بواوا هدنمرش شد رق رابدلوب یک يیيدروب لسو هیلعلام

 دانعو ل رلاوا عبات اکاو لهجوبا هرکصتد هبت مهوب ورلیدلاص هغاشا

 دنءاکهسا كلاو ر دی لاطباو صقن ییدم ات دهع هک رایدلبد بودا

 یدتا تولک هنن رق یراتنسا کن همعک هلنارا بلاط وا رب دنا یس

 ( اندیلع مرحام لاو انء احرا مطق وابلط ون ارضا مهللا )

 یرلءهفر كماشهو یدلوا ناور 3 بعش هل, :اراب ا نولود م ا
 aie ا ی اقا نود و

 < لوا #

 ا ق ی را ۳

 ,U ام ی سم تب نا تا



 ءارب نګ )رايد تا بول اق هغادا رده وارکد یرایهاسارکر اٹک شد لوا

 بود | تعفاوم هرلنا شد رفرنکاو ( ةلاظلا ةعطاقلا هفیصعا هذه نم

 یدلباهراب هراب 1 هد.هک وا یدعی عطمو رایدتا ضف یدهع لوا

 تبعشو را در دیک حالس جد ھن رسد اتو بوی حالس هرکصت یا

 هدنرال زم یدنک بورامج یاطلا دبع نب و یعساه ب بواک هنسوبق ۱

 تروصوب و را, داوا رداو هک هنر چ سا رقرایدتا ناکسا

 دباب لوا بلا طو او یدلوا عقاو هدة یجزوط ند و دعقاو

 ردرل: وب ۹ ایا ضد! یدلب وس هدیص 4 یادش سا م كت سطح لوا

 1 3۴ بر نکا صا لاعامو# مجرما بتی اھ وب رح ددو( رعش)

 | هللا ىع # ب: موقلا فياغ رب امیم # ةربع هفیحصا امها ق ناك دقو
 ام محصاف # برغم قلا لطاب نماوتلامو # مهقوقعو مهرفک اهن

 | ىسماف # بذکی قسطاب سبلام قلتخم نمو # ال-طاب رمالا نم اولاق
 أ نویس الف # بیعمرغانموق نم طه ىلع # اقدصمانفهلادبع نا ||

 | اکو مو ةي اهدنانم هعتجس # برغتمالو اثمةمزع یذل ٭ ار نیس |
 دم ور کش EL راف ر (Ç2 هر کم هدااسوژ و )# ب وم رخ سانلاق

 هرلن اسم تولوا نام داش شل رڌ رافک ی دشرا یرمخ ی هن هل

 | زولکد نداک لها سراف لهاوز و رسند اک لهامورلهاورسرابدتا

 | زکیزردارب و ناراب لزىس سراف لها نالوا زغاردار و نارا مر سد ||

 | هرس هدشوآ لانفو كلج ىج دز رلب داوا بااغ هءور لها نالوا |ا

 | یلاست قح راب داوا لوام ندتهج وبرلن لس ردک رک قساوا بلاغ |
 | مهباغدعب نم مهو ضرالا داف مورلا تبلغ (لا) ید ردنوک تیآ |

 | ممحم یتبا لوا هنعهلا یطر قیدص رکب وبا ( نینس عضب یف نوبلغیس
 || ی دبا رکب وبا ردیم الک كد مالکو رایدتبا رلنا یدوقفوا هدشد رق ||

 بلاغ هسراف لها كمور لها رلب دنا رافک ردیم الک كابل ات قح ۱

 رکب وبا فلخ ن فا س ۽ 1 ل دنه | رھ دمع هلک سس هس > دیلوا ۱

 ۰ هدناورر ولدهلس حج وا ۳ ع نم هنهام دفع هللا قیدص

 | فاخ نب یباهس ردا هلغ « ر زوا سراف رایءور 1 اد هل قلا

 یهود نوا هسرواوا عقاو ینالخ رکاو هر و هود مک شاب نواهرکبونا

 هنن رانا ب کک ند: رافک هن :ء هللا یصر قادصەر و دارت وا
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 بودا تم الماکا باعا ئىدا رادریح ییاحمکا ند دصو و بوأك

 ید زیا نا مهبم هد-تنآ ی دیلوا شعبا دارم نر بلغ ےس راف |
 هدادعا نال وا لد هزوفط ندج وا هد رع تغا ی تی اوز ۰

 رد دتا صرع هش رد رطح لس و هيلع یلاعت هللا لک ا یی هصقو هیلوا لصاح كد هل ج وایس بلغ كمور هک رب اح ردلم اش :

 رکبوبا هلا هدا ز یخدیندمو یهود راوهکید روب هرکبوبا ترض > لوا
 یدد هرترا د یهود هدا هدا ز یدم بولک هاو فاخن یا

 ندر ر بور ورارق هرزوا قلوا هود رو ىەودولب زوفط یادم سد

 رانا اس٥ رک یتوک هد دح د وخاب و ی وکر دو رلیدلا لیثک 6
 دسراف لها مور لها هک دش را ریخی دیا راثاواباات هشد رگ
 ن دلو ڪک دو> او ند یا ی هود ز وب رکب وبا رلب دل وا بل اغ

 ( هب قدصت ) هکیدرو ترمضح یدرونک هتناو ربمغب ترضح بولا
 بهاذ اکا الع ضد (هدئاق ) هلا قدصت ه ارةف یر هود لوا

 دسقع هرز وا لاونم ینیدوارک ذ هلا یبا كرکب وبا هک ردرلاشژلوا

 بح اص ) یدیا مدقم ندناوز كنن اراق ع رک یرلک دتا هنها
 هدنس ارا رلت اسم هلرا راقک هدرطا راد هک ردشعیا دارا فاکس

 هزلاام عج ر دعو هءنح وبا ییهدساو دو ةع یک هنهآ رعد دععو کا

 ردرلشعنا الدا هلا هروک دَ هيض ی زاوح تودیازب وع

 سو هيلع ىل اعت هللا یلص كت سطح لواو یت وم

 نجلا لل و یکی دتک هن رل هل.بق فیقثو فتا ط

 دک روناوا ك ا یا دروب حوت ی هدوسو سد اصو

 )۸ ۹ ای هی رو TOY ROTEL را نقد هم عیار ی ار رام ۲77۱:7710 717و 0 0 0 Ga OIL N EDs یی سس ی ی ی و و سه سس: عسل سی سس یی ی ۳ ال ۹ خیس ی اس ی سس و ی

 هک ردو رح ند یطرث بعک ندم ردا تافو بلاط وا هدلاسوب 8

 شدرق یدلوا یوم ضم كبلاطوبا نوچ هکر دشورا اکب یدعا
 هرکص ندفدروص یی رطاخو لاحو رلدرا و هکمروک ی هس کلا

 یکیدشا فصو لوا ات ردنوک رب هتلغوا كاشادنرق بلاط وبااب رلیدعا

 تولصم وب هوا باس هکلو است لقب A دوسردنوک هسار کش ندتح

 ےس  1ج ۷

ER LE NAC O 

 یدتا تواک هسک لوا یدردنو هک هر رطح لوا نوا



Kaw» 

 یی دنا فصو هتسخو فیضوربب ن کردا بلاطوبا كع ا
 هاکعیا لوانت یا هکنوس ردنوک هنسذریاکب ندننارشو ندنماعط كتح |

 كلەسمك لوا سو هيلع یاسمن هللالص ربمخب ) هلوا لصاح افشاکی |

 هدنسحم كنرضح لوا قیدص رکبوا یدل وس هنس چ هدشیاوج ||
 یبارشو ماعط كانج اعتقد هک ردوب قیقعش یدتنا یدا مضاح |

 دیک یید ردنوک هترمضح لوا كلا طوبا ردشلا مارح ہرارفاک ||
 مارنا هبلاط وبا رافک یدلیوس یلاح تروص ںواک هنناقباطوبا ورک ||
 | لوا هن بلاطوبا هردنوک مدآ ورک هترضح لوا هک رایدشا حاطاو |
 | لوا هروتسک تاو تالاس و ندنرضح لواات ید ردنوک یصخش ||
 || رغب هدکدشرا هنلاق سو هيلع یلاعت هللا لصریمغیپ هنن صاعت |ا

 | صخش لوا ( نر فاكدلا « لعام همرح هللا نا) ئدشا نورب و تاوج |
 | یدردشربا یربخوب ندنرغا ترضح لوا ںواک هنتاق بااطوبا ورک |

 | یدک ەز کلا طودا رهیعع كص لوا د نرضح لوا

 ۱ ) یکنیبو نیاواخ ) ید تا بواود واوط هلل لزم كلاط وباو ٠

 | هک هج داب رابدتا موق لوا دیک بوقیج كوقاهنت هلبامع ب یتعب |
 : بود یا هدتفو ود رد راو ځد مزب هسداراو كارق هلل طوبا كنس |

 ۱ یدروطوا هرزوا یلدسص» كلا ںوداک ت رمضخ سرای دید زرفک و

 | «دئااح مغاریفص مب نوسرب وربخ یارجاکس یلاعتق> مع یا هکیدتباو |
 ِ ۳ هش ر یعاصح ےب هدنلاح کلر و لدتا تلافک اکب

 | اح ىلع ساسلایظعا كلا ) یدروب دکر داوا ید تاوزرو) |

 1 ى: یا ید ( یدلاو نع-ٍلع ات ےظعا: تنئالوا د یدئنع مه "بجا و ۱

 || كرالباور ردظعا كة ك: 2 ٩ راتن هدمرزوا ےب هکر دول

E |ردنسحا هدسم رزوا ب كنمعو ياا متد كند نان  | 
 ۳ رکصت دنا رد هداژ ۱ كنس ندنعح كمان هدمرزوا هتسلاو ِ

 (نیتلا وب لو نع هلل | دا ءا هب ئال عشا ةدحاو کب ۾ ییعا) عا یدتا |!

 اا هدتمایقزور هل يس هلیسو هلک لواات هلک وس هکر لیق یارانکب عا عل

 ا هک لوا یدشا بلاطوبا مست تعافش نوعا كنسهدشااف لادن قح

 | (هلكت شال هدحو هللاالا هلال لق )یدتا ترمضح رد هک یف |"

 نسرانص کالا اک: و نس مهاوخرمخ ےب نس ہک ہ رواد ق هه یدتابلاط وا

RJ # ۲۳۶ 



> ۱۷۸ ¥ 

 | یکمشچ كنس بودا ماکت یەک تاکودید لوا یدیلوا فوخ ندعا
 كتا و یاوعدو ( رعش )یدلب ود یایاوب بودمدروآ,د نشور

 ٩۶ هنا تلعد اش دت رهطا 3 اما هیف تاک و تفدص دلو 3 یح ان

 [(ےھس ییندجوا %3 هنسفرا دحوا هم l< ال وا + اسد ةدریلا ناددارمخ نم :

 ودنک بااسط وبا یا هکرابدتا بودیا دایرف یوق شورو ## اینم اذن |[

 س رو هود ن دن د اتش دعو 5 اھو بلطاا مع كراش و

 وادی هرژوا ید یر کودک باا ط ودا قول یدتا تب اطوا :

 هش هکیدشاو یدلبا تبصو یتنباجو هظفاحت كترمضح لوا بودا |

 عات هن رھا كنا بویاکد ییزوس كد رکارسرواوا هدکلباو مخ |

 | مس هلو دشرو ۳ الفات لدا تناعاو ترص هد حو رک هسزدیا م

 تمسأنء كنود رد هج عا یدتا مسو الع ىلاعت هللا ی ص هللا لوسر ( ۱

 ننردا تفاح ق نسردیا صا هل.عد E کر مرلدآ کسا یهو ٠

 بودا تعا اتهاک تفت 1 هللا و مدیلوا ہل: یک لاطیرکا یدتا تلاطوبا ِ

 | یدالوا نالسم مالک نیح بلاط وبا کود نکلو مد رواوا ورد :

 یرلکح هد رواوا ناسم ندتس و5 رو مولواو هدنع دوو عرج یدعت

 دم و ندنناعا ی سو هلع لاعت هللا لص ربمخسپ رواک هو رطع کی

 نوعا كنس هکمردنا نیس ها دخ یدتاو یدسعلاق ندنساح بواوا |

 | یضن ره ىلع ) راهمتبا منم ندیلط لوا ینب هکعادام مردیا بلط ترفعه |

 لاضاا حا كع ناو ) مدتا رادربخ ندشنافو كنا ی ھالا لوسر |[

 ییعا ید تا هرکصا دیا یدلشاب هةلعا ترمضح لوا دد( تامدق |

 مدتتا ی وکر هش ر ین ۰ ییفکت و ریه و تسا لسع یا راو

 هراوژ بهذا ) یدشا ترمه> لوا ( کرمش۰ تام دنا هللالوسراب ) :

 + هغارا ینا یا هتقح هک هلبا نفد ینا راو نعد ( هج رو هل هللا رغ
 هشناق كارم > تواوا عراف ندروما لوا 3 هرک صد دلا فیلبا تجرو

 هللا لص لاع دیس هکر داوا جد تیاو رر و ) یدلیا اعد رخاکب مداک

 م۴ مد یا یدردا بودیک هل هلیس زانج كيلاطوبا لسو هیلع یلاعت |

 < هم #۶



 ک ۱۷۹ ۶

 یا عت ق > دعا رصدت ید ہد عح مبو ل درونک هثرب یجر "هلص
 ۱ یبلاسط وبا هڪ ردراشهروتک هدد اور ) هر و مخ یازج کس

 | بولک هنسهناخ سو هيلع یاعت هللا لص ریمفس هرکصا دک دعا نفد
 ۱ ید ردا راهتسا نوعا بلاط وبا اکاد یدتج هرشط لب هک حاقرب

 ردا راغغتسا نوح بلاطوبا ترمضح لوا هکدلوا مولعمنوج هپ هباش
 زررفنا رافغتسا نوا نمد ادجاو *ابآ یدنک یس دز نوهنرایدتا سپ

 رافغتعا ن وا یساپاب یدنک ہیلع هللا تاولص ممه اربا هک وب لاح
 | راتغتسا نوا یگ یدنک جد نگ رام مزب ید هتشا وردش#ا

 ١ ونمآ ن ذلا و یال ناکام ) هکید ردوک ا لاعت قح راد د یدتا

 | مهنا مهلنیسنام دعب نع یب رق یلوا اوناک ولو نیک رشلل اورففتسپنآ
 ( ایا اهدعو ةدعوم نعالا هال میهارپاراذغتسا ناکامو ما باا
 وهو تل نه یدمد هللا نکلو تدحا نم یدهد ال كنا ( هک رداو

 | ردوا لزات هدنس هصو بلاطوبا یس هع رک تا ندتهلاب عا

E )ىدا رک ردشع وا تیاور ند,طلا دع ن ساع  | 

 كع هللا لوس راب مدعا بوراو هنن ات سو هیلع یلاعت هللا یلص هللا لوسر

 لئسو یدلبا تاقوو تباچ کسو یدا كدهاوککیت تو تااطوتا

 هس ول نسدمرلدد كمردشربا عشا کا جو یدایا بص هشنرف نوا

 ا ردهدحاصهصلوا ندمنهح هک هل وش م راددیدت | ترض > نسدمزابد

 | کرد شع ربا هو ید رواوا هدنیلفاسلا لغسا مددیلوا نب رکا

 | ناكارش بااطوا هععلا مو اباذع ساشا نوها ) یدروب ترضح
 | حاقر نداسکس یرع كيلاطوا هک رزد.او ( هغامد ا6۶ لغد ران ن
 | نالوا دراو هد-نسهص یتافو كلا طوبا هداف ) یدناهج هداز لس

 ۱ اورفهتسدنا اوما نیذلاو ینال ناکام ) لوا هکرواوا مولعم ندشداعا

 هوب هک وډ لاحو هلوا شلوا ببس هناوز كنس هک 1 تبا (ناک یک

 : هب هم )سو هيلع یلامت هللا لص هللا لوسر ترتضح هک ردٌشعسربا

 كندنمآ یساتا هدف داوا ردیک ۵ E نوعسادا هرع هرکص ند رک

 هدیاراففتسا نوح كلا هک: دعا بلط ن ذا ندامت ق> و یدلبا ترابز نیرق

 كن انعم یاو سد ی دلوا لزا هروک ذم تاوب بویلوا نوُذْأم سا

 عج و لوا قیفوت  هلوا شلوا لوزن ببس یکیا كتب اوب هک رولوا نک#« هل
 سس سس



 لک ۰

  gtکد دوم  Nرد کما صف هک زذ رخام یسلر و ردبلاط وا |

 شاوالزاهرکر هدنسهصق یتافو كبلاط وا ت:آ وب هکر دراو لا٤ او |

 شمروتک هن رطاخ لا رموح لوا یاو لینارمج و لمس دصد هنماو هوا ٠

  ۱هکر دروهشم هک رواوا شلرب و لوز مکح یکا هتیآوب سپ هلوا

 یدلوا لزا هرک یکا هک را دد یناثلا میس ن وا كنا هر اکاذحا ) ۱

 هاا ( ن فما یصء) لوق ىع هد ھه دم یرو هد هکم یر 1

 ۱ 4 کس ۱۳ غقا تداور یس« رو قس "1 دج رک ردلوا

 ۱ بودا صض رع هل اط وبا ی دی ول وک نوح ترمه

 ىلاعت هللا یضر سابع ه دلال وا ی دابا ع امشتماو ابا بلاط وبا
 | بودا هعاشا شاب بااط وا هک درو کک بودا رظن هلاطوبا هنع :

 هر رمّط> لوا ساع رلد وس هنسارپ رهن اوک رلبا كنم نرلق ادوط

 | هباط وبا هک ملک" لندسلک لوا جا نیااب هکر دنا بودنا باستطخ

 هد تعط هت استاناور نکل یدلبا لک راک رخآ ییا بلاط وا لد شعارا

 جد هجر دھن یل داوا جو ردراو تاالد هنفغض كش دح و ٠

 نالوا یو ض هد تس ا ہد ھګک لاٹما كوو ت لح ول :

 هلوا شاوا فیعض هک فک. نمهدبا هضراعم هے هروک ذم ثیداحا |

 كربمغس نرمو> هرزوا ین دلوا رگ افر اس رک ردلوا دلا از 

 | هلال معا ) بوراو هنجو یشاب كيلاتط وبا لسو هيلع لات هللا لص |[
 | یب رش دارم ندنکی دید میو تعافشاکس هلببسلوا هکید ( هالا |

 | یسهلک ( هللاالا هلال ) ارز ردکءدید ( هللالوسر د هللاالا هلال ) |ا
 | سو هيلع لات هللا لص "رعربمخپ مزبالاو رد-شاوا ىلع كناما

 ]| هک ردراو د لاح ا وو رداکد جک ناعا نیزرسکعا قاّعا هوس ۱

 ۱ 5 ی داو * قداص کا تاعو وعدو ) رعش ) یو كيلاطوا /

 رارفا دوس كار طح لوا بلاط ودا هل رس هن رو * اما لذ تشو

 Sf سا هژوا شماعارارفا هان دتیحود لكتالعو لح قح نکلهلوا شغا :

 اأ راصتقا هرزوا دسیحوت هک هدنیقلت یتاعا هلك نوعا كنا ترضح
 ردیع وا تردرفآ هکر درلدنءد ع ضا 4عدار 0 هلواشءهرو- |

 هک ردلوا راکنا رفک اما ) دانعرفک و قاف رەكو دوعجرفک و راکنارفک |
 وا هتتئادحو كتییاعت قح هد هللاساو هد هللا باق

 سس
 Sn ی > 2 دوستم کج مر EER 22 و و 2و کد

 دوج رەكو) دعا رار



۱۸۱ ۴ 

 | رارقا هلیناسل نکلو هلس هلبابلق نیشنادحو كيلات قح هک ردلوا |
 كنیلاعت و یک یرفک كدوهب هبافط صد دڅو یک یرفک كسابا ها |

 ردکعد هباودهج ردندلبفوب ید روم («اورفک اوقرعام مهءاالف )

 هل وا ید افتعا هلسلق اما هیلما رارقا هل اسا هک ردلوا قاشا رفک و )

 زارقا هل یناسلو هل بلف قتل ادسحو كيلا قح هک ردلوا داتعرفكو )

 ردشعد هک ارب ژ یک كبلاطوبا هیلوا دافنمو عيطء اكا هک دیادا

 الوا ««اشد ةبربل نادا رخ نم *# د ند نا تلع داو ( رعش )

 لرذكو * اسم كاذب مس نند وا * ةبسراذح وا هم اللا

 كح دیک هلارفک هرخآ نوتساوا هسرول | یعون نوره ند هعبرا عاودآ وب

 هدلاس وبو ( ردربآرب یس هلح هدنص وصح یتییدالوا روصتم ق۶ را

 هرکصت و شب عام هدلوژرپ ه رکصن وکحوا ندشوف كلاط وا

 رد رهشا لوا لوقو یدلبا تافو اهعییاعت هللا یار یرک هدخ (

 ردکر ک هسالوا رک د هدناب یمجوا لدصقموب یاوحاقا نهم دخ و

 كتسصم یاو ترضح هکر درلشم روتک هدتاور ) یاعت هللاءاشنا

 هدنسهاخ ندس > تىاغەكلىوژ یدلوا لوامو نزح هداز ندبفاعت

 هع“ ول د نزلا ماع هل لواو یدلوارا هیحزا هرشط ن ولوا یوم«

 هدنفلغاصكبلاطوبا بود ازوا د رالا افجوروج شرق رافک یدنلوا

 نوکر هک رذلوقتم ) رلیدلوا ردنا یدعس یر ارضاو اذا یراک دم هديا

 كم, رع یهیتسر ندربحا یدارعوا هش رو عج م اللا هيلع ریمغبب

 راد ردحاص ew ه-- رولو هنشاب كار لوا تودا ارفاو

Eكتربضحلوا یدتک نوود و زاد سود: لڪ یادت هللا یلص ,  

 ندنشاب كت سمضح لوا كح روک هدلاشوا تابا یسر ندنرا زق

 كيلاط وبا یدشا ترحلوا یداغاو یدردمک یغعاریط ندنژودو

 یدنا راسلکد رداق هکمردشرا هورکم هلودم وډ اکب شدرق هدنغلغ اص

 ی دید نیک کھا تن ات هک وش كنس یی اعد قح هکم ءو هلعا

 رطح لوا هدق دشا نددح یافحو روج كشيرف هکر دلقن )

 یکیدم هدا لاغتشا هګ داره هوعد ما بولوا نوزګو لوام هداز

 دعای حا بوراو هاق كترضخ لوا هدقدلوا یمولعم كب اا
 لدتا مایف هره هدنعاع اص كل اطوتاو لوا لوغشم هکراک ید



 رم
 ولت تر 5 نوعع> یزرعو تال هاو ورک ندک راک ید یدعس هاا

 رایداوا فقاو هیانموب نوچ شیرف رازاوب رفظ اکس شیرق ہے دلوا
 یدسا بهل وبا یک دنود ن دک د هکرلب دتا راسفتسا ن دهل وبا

 هکمردا تاج یتلغوا مشادنرق نکلو مدود ندد بلطاا دبع

 رانا هلوا لوفشم ههل يکیدتساا هلبارطاخ غارفو هسا لالماکا ات

 | هللا لوسر سپ نس رروتک هن رب یجر "هلصو نسردیا ویا راب دا
 هټوعد هن هرکصندک دعا ددرت نوکج اقر )سو هيلع یلامت هلا لص

 هلدس باج كيها وبا ید الوارداق هضرمت اکا هک بودا ل اغتشا
 | رلیدتا ںوراو هشاق كبهلوبا طیعم ینا ن ةبقعو لهح وبا نوکر ات
  بهلوا یعدلب وساکس یبغوا كشادلرق نفی داوا هدف كبلط)ا دبع

 سد رابوس هنروک تیا لاوس یدارلیدتارلنا یدكیوس قول یدتا
 ىدا ترضح لوا رد هد: باطلا دبع دا یدسا بهل وبا

 یا ن ذمعو هل ي> وبا نوح بھا وا رد هدناکم یییدلوا تن ود

 ندت رطح لوا ید داوا هدس:ق كبلطلا دبع یدل وا یالم هطیعم

 رد هدن اک یلدا وا كئم وڌ هدش اوج ترضح لوا بودا لاوس

 || یدارع ند زرسوب لدس# راد تا رانا یدلیوس هرانا یفیدروی وید
 هاو لر ورس لوا هنن بهل وبا سد ردکعد رد هدعهج تلطلا دبع

 رورس لوا نسرد ېرد هد بلط) دبع نس دا یددشا تواک

 رد هدعه> رلن الوا د ره هرزوا یهذمكنا هلجو بلط)ادبع لب یدتا

rی ی  

 هکلب وش یدلوا كم رش هلبا رافک راس هدر ارماو اذا یرارا دیس

 لاو نرکب ی تویلوارداو دغم روط دو هکر ندرافک یادا ترمه لوا

 هپ هلسف لوا نوح یدنکب وفیح ندهکم هل دص ةن وعد دن د سهل بو

 ناطد تونم روط هدرابد لوا نرمصح لوا رلبدم رب و یر, قالو

 ناچ هرکصادک درب و یرقانو هررمعح لوا مو لوایدراو تس هلو

 هنس هلق فیقشو هشناح فناط نو دک ید ندارا لوارلب دلوا

 ۱ ندنوارمسا هو لوا راب دا وا نکاس دشت یار هدتیاور 2 دکن وا
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 ہیک ر ج یکیدچا توعد هءالسا بویلپ وس زوس كت مض> لوا
 هنرمض> لواات بودبا كیرګ یتساهفس كموقو راب دعا لوبق یدالق
 | دابرف بوشود هتبقع كنرضح لوا موق ءاهفس راید رتسوک اذیاو اچ
 || نب راقاا كرام یدراراتآ شاط هنرزواو یدراردیا ماند بودا

 || لوا نب دو-جو یدنک هثراح نی دیز راب دسنقآ یناق بودیا ح ورجم
 | ی دلبا ح ورح شاب لدیز ب واک شاطر, یدیشقبآ ریس هر ورس
 | دوسمو لیایدبع یدیاراشادنرف حوا یرلاوشیپ كن هلة لوا هک راردیا
 6 دم السا یرلنا نوح ترمه> رابدیا یرالغ وا مع نیورع هک بیبحو
 | ی دنیا یسدرب 1 رثنا ی دتا بلاط ت رم ہا ند راناو عا ت وءد

 یعدالو دیک رب یربغ ندنس كح هردنوک توءد هند یاسهتق>

 | ربمغس نسرکا مالو شلروغوا نس وتروا هبعک ید ید یسب رو
 | تعرح كوا ربمغب یک كاکیدتا اعدارکا یدتا ید یسدر و كاا

 | كدا لکد رمق رکا ردلکد قبال كابوس زوس اكس نوا لوظهلو
 یدتا کا رانا هک ردلوا ید ثباورر ) ےلبوس زوساکس هک کرک

 | یلاعتقح یدتیا یسدرو ردا مدراب اکس یرکت نردنوک هتلاسر نس
 ٤ واوار ندشاطو هکم نسا نده رق ییاو یدیردنوآ لوسر همدآ نب ۱

 | ولمرک هلړق هلق نوعبلط تربصن هکند ردنا راتخا یثک رادلام |

 لست یدرهظم باد كرضحلوا هناشرع یلاعت دنوادخ ید زالوا

 | لسجر ىلع نآرتلا اذه لزنالوا اویو ) ید ردنوک ییاوب نوا
 هکر د رلذهروتک هداور ) كب رذجر نومسعب مها مظع نیت رعلانء

 || بوةبج ندنس هلق فیعت هلا نوح رطاخو ناشیرپ بلق رورسلوآ
 كن هبشو هّسع یرالغوا هدر هدشنسوا لوبو یدلوا هحوستم هر هکع ۱

 | ید رد شاب هاب لوا ی ودنک ترضح ید راو یراغاب رب

 ۱ رلهروطوا هدرب كسك ودر هدننص كعاب هبشو هع هدستقو لوا

 ٤ مزوارب ترضحو رایدروک نیراک دنيا هثرمض>لوا فیس موق ىدا

 ندن راک دتا هو E كيعث موفو یدروطوا هدنس هاس كنح اغا

 یدنشا تور دل اچ هب اعد ت رالاو ى دیا ل ول مو 1 اع از

 تلف و ن دن وق فعض قاطء راک د رور یاو قاب د وم یا )

 ۱ هکه اک رد كنس ناخبا راوخو تلرذم هداف نیلخو ندا
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 راک ددم نسونیس نيج ارلا جرا نس مر ولف هلانوتیاکش |

 یب نوس روق هیک یب نس راکدزورپ مب و نسشکسو ف.هضره |
 رادوررتسوک زود یثکا هدکد روک ب هکنسرل رععایم هدیعب ندنس رب |(

 كنم رکا نسشلتق كلام یا هع یا ےب هکنس ردبا لیکو ی هنشد |[
 كتيفاع نکلور دقوبفوخ نوعا ےب هسیالکدعقاو هع رزوا ےب كبضغ |

 نش ور یرلتلط هک ےن رون كکهجو مر ونغص ردعموا نوا مب |
 طاح كنس هکندنا ردیجت روتک هحالص یت رخآ وا د راکو ر دیعلق |

 | تیاور ( كي الا ةوقالو لوحالو) هلوا لزا هع ر زوا مب كبضغو |[

 ٩ راد روک ہدلا لوا یترضح لوا ندق ارا همشوهتع نوح هکراردیا |"

 ۱ یداراو یالغرب مان سادع كندبشو یدلک هتکرح یررط یراتارق

 اا یدردنوک هنر ضح لوا بود مزوا رادقمرب هدنکا هس اک هلا مالغلوا

 لسو هيلع هللا یلص لاع دیسیدوق هنکو ا بورونک ی زوانوچ س ادع

 یزوا لواو یدہد ( ےحرلا نجرلا مسب ) بودازوا لا هب هساک لوا |
 یدتشا نو دلا رظن هنن زو كرابملرورمس لوا سادع یدرروب لوا :

 مش اشا یالکوب د هسک نهد رادو ردمالکرب و نوهعح ادخ :

 هنن رزوا ند هو نسل درادد یچتفو ی مالغا یدتا ترمضح 1

 یدتا نرهح عداونس لهاو ٤ یار ەد مالع یدتسا س ادع نس .

 | نس یدتامالع نسا دم هر رق كن قم نسو )اص دص لوا

 چد لوا دع رد ار مد لوا یدّتسا ترضح ن“ روداب 4 یسد و

 ۱ کک اب تم هکید روص سادع مرمت ر ید رد رعب رب

 ۱ كنس ن a E قوح یدتا مالغ ردد#ع مات م: یدتا نرصح ِ

 ۱ ندن اروتنتعن كل اسر اسو مشم روک هدلیما بانک یکفصو ِ
 | دایقنا اکسرانا هردنوک هیدکم لها سیاست قح هک شاتو مشخشا ل

 رو ترص تبقاعاکس العو لج یہ ) هرايمج ندنرلحا ی بویکبا

 ۱ ییدعش هتوط يهز یور یلکود كنند كنسو نسهشد ربا هب هکمو رک :

 گل اشها کلاس نا هک رد رال هجن تا ملعت یکش او ند اکی هدلاح 1

 ۱ ۱ 3*تسام هنسرد وت یادوس هک تسر د ) عارمصع )مرکحراظا هنامز

 اا هل-یلدو نا جد لوا یدابا ضرع السا دم الغ لوا اع هجاوخ

 رخ لوا سادع هک ردلوا جد تیاورر و ) ید مس وک لو

 3 را. «



 رو
 ندعفاوا هع یرال وم كسادعیدب وا ی رلفااو قد رالاو شاب كرام

 یکم الغكاس دم یکدروک ی دشا هب كبش هتعراب دروک ىلا وا نوح

 نفس اف تل لوا م الع سد ید راعیح نداو بودا داسقا

 اکس دمخ رک راد تا لاوس ندنا ی را ه-حاوخ ی دلک ورک بوئود |
 یدسشا مالغ لدب وا غااو نیلا كنا یدرتس وک زو هنو یدلد وسه

 | رايب هسمک ی رغ ندرا رم یتا هکندر وربخ ند هتسارب کی دمع 1

 یدتاسادعیدراقیح ندکند ںویادلا نمدمحاکس یاورایدتارلتا

 هدنیاور ) ردقوی هو كرکبندنا هدنیمز یورن الا هک زوکعد هلی وب |ا
 لسو هيلع یل اعا هللا یلص تلاسر ترضح نوج هک رد راذمروتک |

 دعضوع مان هللا نط نکبا رواک هدلود ید ود و رک نشاط

 نیش ماشخا یدیا لوب كن وک رب لده هکم ندعضوم لو او یدشربا |

 لوغشم هزا تولوا دهک ات یدرویب فذوت هدعضوم لوا یدیشذل وا

 یوشندوخا نیبصا نجر زوفط هدتاوررب و رفت ید اقاقنا یدلوا

 ینب دوقوا هدزام لاک هجاوخ بوشد را هعضوملوا یدیا ندن رانج

 | راب دل وا لوغشم هع اتا بو دبا فق وتراب دنشا یب زاوآ كنارق |
 || رل دعا راها هح لوا ب رایدنک هدقداوا عرافندزا# ترضحا |

 || ترضحورلبدروتک ناعا فقوت یی یداناتوعد هلاعا یرلنا ترمضطح |

 لدا توعد ه د یکم وق هدسق راو هک رلل زعم هکر د روب هرلنا

 هع رک تیآ وب هکش راب دانا لوبق یخدرلنا هلریدشرپا هرانایماغیب مترو
 نآ رلا نوعتسل نجلا نم ارفن كلا انف رم ےذاو )رر وربخ ند هصق لوا

  هکررداو (نب رذن هم وق ىلا اولویضقالف اوتصذا اولاق هورمضح الف

 || «دن راقدراو هش رلموق ن وینا راب دبا ید وهب نج رفت ی دب لوا |
 | لوانوجهکر دلقن رايد د ( یسوهدعپ نه لزنااب اتک اندم الا اتم وقاب ) |
 || یل اعت هللا یلص تالوسر راب دتا تعجا ره هن رال ی دنک رل تج |

 هش د لت رمح لوایب رلع وق ی نک د_هبح وم یام رف اسو هيلع |

 || نیدمروک ییزوب كرابم كنرمضحلوا یغوج ندرلنا سرد توعد

 ۱ نوح راهلوا قیمشم هلت اق العق رش هک رلب داب دو رایدروتک ناسا

 هج رب نوعا یراتاق اله و دنک كرلنا یدشرپا هلا داسلا دیس ربخ وب |

 زا یسهع دلش راح هه ا دروس نییعل لوا هک راردا یدروب نيەت ۱
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 | بولک لب ارجرکصن دک دک یاج واندنس هک هلن نعب سب یدا
 | یدلبا ر ادربخ ندن راکج هلک كنه و رک رانح ییحو سنا دیس ل وا

 هنت اف كنرمضح حاغار ندنرلجاعغا هکم مرح هک ردلوا ید تناوررتو) ال

 || کس تعاج رب ندرابنج هدر را يدا توک هتل بو راو

 || هجاوخردرانءوط لزم هدعضوم ماننوح وردرلشلک هلیساجرتاقالم |

 8 یدهبح ند هکم نوعا لابعتسا یرانا لسو ۵لع یامت هللا لص اع ٤

 رنج هج وب هکعشلوار وهم یدشا هک ردل وا خد تیا وررب و ) |
 | ندعاراعوفوانآ رق هراناو مدیا توعد هم السا یرلنا بوراو هنت ق ۲

 0 دوعس نارطداوا شوماخ باک إ یلک ود هوا نفر هل هک ردوک

 مردیک هد ا بودا تقافراکس ن هللا لوس ر ابی دعا دن هللا یضر

 | نوچ راب دل وا هج وتم هندناج نوح بولوا مزالم هت رطح لوا سب ِ
 ۰ هلٍةمرا کل رابم سو هبلع یاعد هللا لص هلا لوسر راب دشرا هب و2 بع

 | بور ڪڪ وپ هر دوب هکیدروب هدوعس» نیا بوارچ هر ادر هنیمز |

 ٠ ا زواج رکا هغیازو ا راهن ز نطخ هرادوب دوعسم ننااب هک ردوب |

 اا یدوقوا یەط ذع رک هروس هدن زاغو یدلوا لوغشءهزام هدستسوا |

 | فرق هد-تاورر هیرپ كی زوبتلا هدلوفرب و یرب كی یکیا نوا سپ
 1 : تمر الم هر حح لوا رشک عج نددس خون اطرانج هنرتلا كع ره و

 3 هرکصا دقدلوا عراف ندزاع سو هلع یلاسن هللا لص نط صم رابداک :

 | تیاوررپو )رای دلوانا اسم یس هلج ی دلیا توعد من ایا یرانا
 || یلوسركهالان یدتیا ترضح نسیک نسرلیدتارانجهکردلواخد |[

 ۱ رد لره 2 هکشداوا ییوسرو یس كهألا راد تیار لنا مس یو

 أ ناروط هدعص ود وشا مدهش یدتبا ت سص> لوا 3
 بولد ر دج

 ۱ هارو هلبا ییمآ تایلاعت قح حاغا یا یدتسا بودیآ باط> هحاعالواو

 ا كرهب وروس هرن راقادوب ون رالاد بواک هراتفر جاغالوا مدناههلک
 هکر دشا ا اوس ترە: ید زوط تبولک ٠ وش راق كن سوح

 هکمردیا تداهشیدنبا بواک هد هک صد نا. ح اغا نس د هاش هر حا غا یا
 هکناکمو رک هحایا ترص> لوا ہرکصا كنزا نسل وس ر كهالا ی



 || ترضح هکر دلقن) رای ۳ 2
 تاخااو رابتخا ی یسک کیا نوا ند-:فارشا هل رانج رک لوا 1

 ۱ ید رانا هکیدشا ص او ید رود ملعت هرلنا ییئارش لوصا بودا ۱ ۱

 رلي دنک ب ولبغ اط رانج هرکصن دنا  هدیا یلعت هدش لپ ربغ |
 | مدروک یلارق جاقرپ هک لوا یدتنا هک ردشاوا تیاور نددوعس نا |

 | هکلیوش مدتشیا رازاوآ مظعو رایدلک هتناق كرضح هدنلاثم رلسک رک |

 || كنرضح ل واو هشب ربا تف ار هک ادام هرو رس لوا هکم دق روق |
 | بولوا لت اح هد نمغلارا یرا-تلارق هک رایدستا ةبلغ ردةلوا هدنناق |

 هرکص دلا مدلوا نم هدیشبا خد ینبزوآو مدلوا ورم هروکیرورسلوا |!
 | رلیدساشاب هقلوا مطقنم بوئاهراب یک یغیدلوا عطقتع یرهاپ طولوب |

 ١أ ییاست هلا للص ریمقس یدل وا ح دی دلو ا باغ بو دیک و

 مدنا ن كدروك ەل دوعن ناب ی دنا تواک ةا اف مب سو هيلع

 || یدیا راش راص هراست ابل ضا هکم دروک ر ابشک ایس هللا لوسراب |[

 هو دک ن دن ورا دیا ی رل نج نیبصا رانا ی دشا ترضح

 زا هدزواقلوا قیزا قشفوكوک هرانارایدتسبا قیزآییعب داز هنب راک هو |
 ردیاتیافک هجن قشفو كوك هرلنا هللا لوسران م دنیا نب مدلیق ررقم |
 یکلوا هدئفس وا تاک وک ره نوا رلنا لات ق>ح یدشا تورم لوا ٤
 ۲ نوا ینانا ویحكرلنا لاس قحه دنا كنيفشق رهورروت نایرادعم ینا :

 طب اوهتسلالو ) ررون هنادرد هراد یتییدلوا نوکتم كف لوا

 | یدورو ببم كني رش ثیدح (نلطا نم مکناوخادزاهذاف هثورالو |
 | نوچ ترضح هک ردراذم رونک هللا ,هجر ریس بایرا )رد هصق وب |
 : تعاجر ندم السا لها نکدارولک هدلو یدروس تعجار نادافناظ :

 | لوتعم نکلوا لخاد بولک ه هکم هللا لوسرا رایدتا بويل وشراق ینا |
 كس اهقس فلاطو فیش ی ب رکا ةأر ز ردسلکد نصعو ۱

 : ییاهفتس نالوا هدنراشا ید: ۳ و رب ناو شام هژ هلءاعم یرلکدتا |[

 ید رانا ها را فا یرلک دا «زمس كلرایفعت : هکر لدتا ارغاو كي رحت :

 1 هکمو ید روت فو و دا بوهیح هنغاط ۱ ارح ت سضح راهدا لع :

 هک اچ هیاتس ز ی هرک راوح ۵ هدردنوکر بخ هر رھ كن رولوا
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 ینا ن نو-اک هی هکم هدک دشرا اکا یاب كرورس لوا هکیدع نا

 9 الس ی دع ن جطم حاصلا ىلع نوک. ییسترا یدبد مرولا هعراوج

 یدلوا لخاد همارطا دعس» نولیق سم ید یعاباو دالواو بویک

 یدروک هدندیه لوا ی .عطد نوح E | هل هج وبا ربخ لواو

 ىدمح نع نسلم یبا هس ول نسع رم لی عطا هکیدتنا

Eیدد یکدنود هش د 21 دام هر حوا نرنسا لا یم هیاجو  

 ا هک دیک و یدّتسا لهجوبا مزبسا كا هب اجو =a یدتا حک

 بواک هیهکم ترضح سپ الدرب و ناما یخدزب نسهلوا شرب و ناما
 یکباو ید-ایا قاوط یدبک تسو یدروب مالتسسا هدوسالا ر

 هکیدتنا ادنو یدیشلوا راوس هنس هلحار عطمو یدایق زا تعکر

 نوسعیااتجواذا ینا ھسوک چه مشمربوناما ہدم عنب شرق ہورک یا
 دالواو معطعو یدروب فد رشت هنسهناخ ید ڪک نرمو>ح سا

 کالب و ویدراردیاتظفاح یتاو رلیدپا رادربخ ندرورم«لوایاساو
 یهدوسوهشداع لس و هيلع یلاعت هللا لص ترمضحلوا هکیدبا یلاوشهام

 ےکح تفب هلوخ اکا هکیدیاراو تروعرب دک یک ریل ) یدلبا حاکن

 جد ) یدیا یتروع تنم بن نوناخ لواو ید لرد
 نس هرعلوا نوه دهان ا یدسابولک ها كترمضحلوا هر کے داف و

 كا زاب, رد رکایدتا هلو> عالا ی کا یدتا ترموح لوا

 نسر سا تروع رک او ردا ھم و رض اح هسداع یز رک وبا كتسود

 ترضح ردایهمو مضاح ردشمروتک ناءا اکس هک هعهز تش هدوس
 لوابوراو هل زم ل کبوبا ادتاهلوخ رب ورد اک جد ین کا یدتسا

 هغدغدو هنن رطاخ كرکب وبا یودوللید هشِاعیزق ندنناسا لرورس
 يزف كنب ردارب ردارپ اب مشتبا توخادمع هليا رورمس لوا, هک دشود
 فا و کد تولک هاف لرضح هلوح ی هاوا زاح قلا

 ا نرضح یدادا ضرع هبرمض> لوا قلدص دف د٤د تروص
 4 دد جارا تئس هلو هکتا ۰ رک: وباراو هکندروب هر هلوخ )سو هيلع یاعد

 ۳ ردلکد یار توخاو یسن نوجا ردمالسا توخا تو نالوا
 ںواک هثناقرکب وبا هلوخ هلوا بجوم هنحاکن تمرح کب لک رو كس
 عرافو نیما ندهرطاخ هغدغد لوا یا یدردشرا یب ری> ك
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 ةسامامدقم یدع ن ےہ ط٥ هکیدتنا روهطخد هرطاخر ه رکب وا یدلیق |

 ی دیشمر و هدعو بودا لوق ید رکب وبا یدیساید هنلغوا یدنک

 نوج یس هج وز ك٧ ط٥ یدتک هنسهناخ ك عطءیدنک نوید تبافقوت

 یزغالغوا مری هکنسم هد دیمالوا رکب ونایا یدتا یدروک یرکبولا

 قحالواو نسهر و کا یکزقو نسهدبا ناژسع یوردنود ندزعد مر

 نسر,د ی هلب و ځد نس هکیدسا لاوس ندبعطع رکپ وبا ردلکد شبا
 ۱ بولپ نهنع هلع امت هللا یر قلدص مرد هوا مع یدتا ے طم

 : هل ی بص هریمعیب راو یدتا هن هلو و یداک هنس هناخ یدنک ندارا لوا

 | یم بولک هلوخ هرو فی مشت هیاروب هک هلل وس مسو هيلع یلاعت
 || توعد یرورس لوا ندنرغا كرکب واو یداوا لخاد ه روصض>

 | یدروپ فب مشت هنس هناخ كرکب وبا لاسلاف ت رطح لوا یدلبا
 | كنهشیاعو یدیا هدنشاب تلا هشناع نوک لوا یدلبا حاکن هب هشیاعو

 | ردکرک ساک یییصفت هدنلت یدلوا مقاوهدلب یکلوا ندنرحه ینافز |
 || لوایتا بوراو هنس هناخ كن هدوس هلو> هک ردلقت ) یلاعد هللا ءاش نا

 | تزاجادعز هدک دا ناذیئسا ند هعمز ی رد و یدرو ولید هتلر طح

 | بوراو ۵.از كن هعم ز ترم > لوا سد ردیشک زب رعد ع یدسا بور و

 1 هک دو یدرونک E نوت ییهدوس هلا رهم مهرد زوج رد ۱

 || ییدتافافزو جوزت ادعا كترضحلوا هرکصند اهنع یلاعت هللایضر |
 ۱ یعچوا لدصعم وب ییاوحا قاب كن هدوسو هشااعو ید هدوس نوناخ |

 0 یلاعت هلن اءاشنا ردکر ک هساوا روک ذم هدشاب

 مالسا ءا داو یییاقو کالبب یجت رپ نوا ندنوبن #
 چ ر ووا ناس مهنع ىل اعت هللا یضر راصتا

 | هدننسوم جل ره هک رد و ص یدنا هدلیب و راصخا مالتسا ءادتا

 | هللا لوسر یدبا ررولک هراز هک تب قاخ ندلناقو فارطا
 توعد همالسا بودا ضرع هقاخ ییودنک لسو هيلع یلامت هللاییص

 | هدعض و مات هعع ترض> لوا هدانا 8 لہ یرب نوا ید ردا

 یدا ندنس هلو حررخو ند دن ده له | 3 هورکرب هک ات یدشمروط

 در سس هکر دتا لاوس ندرلنا ترع> رل رد ڈرا هر > لوا بواک ۱



> 
 ۱ E هنن دمو ی جرزخز ابا را اشک

 رل دتا رلنا مشلبوس هک ر هک سه ۰ زوطوا كح هظذدرب هکیدرویب ۱

 | یدابا توعد هعالسا یرانا ترضح رل: دوطوا سب لهرووا شوخ |

 | نامزرخآ هکیدپا راشهشا ندندوهب هنندم رلناو ید وقوا نآ رق هرلناو

 یییزوس ك رورس لوا نوچ رد-ثلک نيد یروهظ ن امز كنب رب “ءب

 | دوهب هکر دربس# لواوب نوی غ یرکترایدشبا هثب رب رب رلیدتشا |ا
 نده دم لها ا هزوتک ناعا 6 و بولی ٿنڪ یصرف یدزازد 8

 || راندهل رفت قلا رلناو رل داوا نالسم سر هیقیا تقبسس هدناعا یو هک |

 | نالن كاامن عفارو # ارفع نإ ثراحن فوعو * هرارزن دعسا |
 : e ** یاب ی هام نا دععو ٩۳ مپ دے ی سهأع U هو

 و و رک هدلاح یرلد داوا نم و تعاج لوا س # بار نا هللادبع :

 تا حنا

 كف هلع اعا ها ص كلاح هاو و راک نم توثود

 ۲ 0 لوأو رای دالدا توعد ف9ا قلحو رلب دل وس هره ےل م لها یایاکح

 وا 3 فا هک هلد وش یدلوآ ,ساف هده دم یر د لا ربطح

 ىد هاخر

 تاولصو جارعم ٌهصقو یعباقوتالی یمن اندنوب
 وڳ رووا ناب ىلوالا ةبععلا ةع و یییدلوا ضرف كج

 1 كلب ی کیا ع نوا ن دوب جار هه ےک رد < هن رژوا كنا اطع رکا

 ذل اوش ا کالب یکیا نوا هک هوش ردشلوا مقاو هدناوالا عبر
 | ردشلوا مقاو یسهصک ی جد یمرکب كيجرام هدا وقرب و رولوا شلوا |
 هدلوق رب و ر دشلوا عداو دن و 6 لر خ الا مدر هک راردیاو 3

 ِ حسب ننه هد)وقر و ردشلوا عقاو هد "سا دی نوا كکرابسم ناضمر ِ

 هک هوا مولع» ۰ ) یدا یسک هش ود هکر اردا رد شل وا مقاو هدلس ۱

 هد مساقو تیداحا بک یسارسا هصقو یبارعع ثیدح كلرورسلوا |8

 وا تب اور هرزوا هد د هتم قرطو هدا ت تاب اور هدرمسو أ

 ۱ ی رد رلخدا تداور یبارعء تیدحر ھل بد ۳ هب یر رگ ند٫اڪڪاو

 ا ناعلا دف ذدح و تکی : یاو دوعس ن هللا دم .عو 3 فا نا

 سابعنیاو هر ره ولاو 2 هاد ل ن راجو یردخ د ا

 ی 9 نیم و E هءہح ٤ص نب تللامو ا سناو ۱
e RT ETےس  

Saw - 
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> 
 رکذ رتاورنالوا 7 هتک نداد عومج یوم تو لوا 0

 | هلبوش هللا مهجر هب ون رابخا نادوار ) یلاعت هللا ءاشنا ردکر ک هسنلوا |
 یدلیحا قس كمهلاخ ےب یدشبا ترضح لوا هک ردراشغیا تیاور |

 || كنیاهما یدروبب هکردلوایخدتیاورر و) مدیاهد هکمنب هکو ب لاحو
 | هکمدشمراو هنوقت وارادقمر توروطوا هرزوا مالصم مدیا هدنسهناخ

GOM RR Eeهرمنطو مدقلاق س۶  | 
 : هعمو لی ربج هانا هباور قو )رروط هبادر هللا کال هرب هکم درو مدقیج

 : مسو هلع للاعت هللا لص هللا لوسرو حیساب لجز هل كالم فانوس

 تب اورر و ( كوعدب رابطا ناف دا لاعف لیماکیم هعم و یاهم ا تی ف ||

 a ددز وید هاکو مدنا هدعطح هدعا رسا دج نن هکبدرویب هکر دلوا جد

 ا لس ارج یدیا هل هلکنا لج اکو ی داک اک هاک ان مدنا هد رخ

 : مدیآح رش یتس هنس كنات روتک وص نکلرب نده حز ب تك en ا

 ِ كەك وک بول ایط ه و دنک ی د لبن ارج س يا ۳۹

 | بو روتک م نمز با ی اکیمو یدر اب هد وکب وک ندننسوا 1

 لغنالوا هدناو راد وب هلاوص لوا یتفورع لمتلحو یا کیم

 | لیاکیم بروتک وص لد ارج هدناوررپ و ) راید رقیچ هرمط ىشغو زا
 || هک راید روتک نکل نوتلا رب سپ یدلوا لوغث هبلفلسغو ردصقش أ

 || رلیدردل ا > یعلق هلناءاو تکح لوا یدیاولوط هلناءاو تمکح

 یب بوتوط یھ لییاربج هرکصن دنآ رادود ها ر راه و ر ڪڪو 8

 قار TEE هکم دروک ۍ در هرح هرشط ندمآ رطا ره همه 1

 7 یزو مدآییبیزولرک ندراجولروک ندرطاقک هل وشرروط ۱
 || رزکب هش وب هود یب وب و هدنلاش»یسایتا یساب ویغالوة ليف یراقالوفو |

 || یرلق الا رزکب هنغو رب وق هود غورب وقو یک یس هنس رطاق یسهنسو |[
 | یراتنرطو یک یراقانا هود هدتناور رب و ېک یرلقایا رفص هدن اوررپ

 || یسهقرا كناو یدا توقان لزرفرب اب وک یسک وک كناویب ۲ یرلعن رطرغص ۱

 | یا هدنعولب واو یدرروا قر ندافص تباق ییا اضیب * هردرب بوک |

 || ندن رارپا تنج هنس هقراكناو یدرترواشب راقابا كنا هکی دناراویدانق |
 "| مدار یرب کید ربا یزوک هکیدبا راتفر كنم نیلجناو شلزوا رارب |

 || ردقارپ كی ار اوب هک اک وب لوا راوس دماب یدتبا لیئاربج یدردبا |



€ ۱۹۲ X% 
 تر E تا لس بس ی لپ دا رم رد سه سا

 این ادعا وررپ ور دشا هتراب ز یی هبمک تبب بولوا راوس اکو ےھاربا |

 لیت اکیمو ییاکر كقارب لیاربج سپ یدد رد راثلوا راوساک وب ید
 یدابا تلفک یسقا رب هل واراوس هکد دلدد ترمض>ح یدن وط یینانع ||

 لار ی دیشم الواراوس هدا هغ رزوا كنا وردة دم دمار ز
 ند دج هدنناق لامن قح نوهفحادخنسم رغانوا قارب یا ی دتیا |
 تداغ بول ہر د قار ردلکد شلوا راوس اکس ریمغب رب مه كرز زع ||

 بول واد اقنم هرکص دنا یدلوا زن رو رع تویارد ن دنسایحو مرش |[
 یدشاهدناوررپ و مداواراوس هنس هقرا یخ دن یدر دش اقان ههر ی و دنک 1

 یدیا ر اج وا مدا كيرحو ىدا رشا مسوق ه-:لاح یدسنک قار |[

 هورکر ب و دګدرا مجرب و هګوکو اعجر ند هک المو یدروتک یب لیاربج |
 هراصقا دهان لر دیک سد ید رار دیک هدعواوص هورکر و هدعص |ا

 ندعاج عاصنکر دیک هداوب یدرو هک ردلوا یجدتدا ورر و ( مدشربا |ا

 تافتلا اکاراو لاّوسر ندنس هکر وطدحاب یدتنا بودہازاوآ صعدر |

 لاّوسرب ندنسدجاب روط هکم دتشیا ادنر جد ندو اج لوصو مدیا |

 ی ودنک هکم دروک تروعر هرگص) دنا مدعيا تاقلا خد اکاردراو |

 ندنس هک روط دم ا هک ردناو شم روط هرزوا لو بودا ندرت 7

 هرکصت دنا مدتک ب وک ب ويعا تافثلا حد اکا مرتحا قهروص هسدر :

 یعاد یسکلوا یدنیا لیئربج ردرا- هکر لنو, هکم دروص ن دلییاربج ||
 هرکصن دنس كتما كس كدیاوا شمر و باوح اکارکا یدا دوهد |[

 رکا یدیا یر اصن یاد یسهکیا یدبا رارواوا یدوه یس هلج |
 یدنا رولوا یارص) یس هلج هرکص دس كتما لد اهرب و باوجاکا

 ایئد یلک و د كتماهرکصن دنس دنا هر وتاوجرک ایدناایند یسعجوا

 هکر دلوقتم ) یدبا ژردبا رابتخا هني رزوا ترخآ ییایند بواوا تسرپ
 هک الم هدارا لوا مدش وا هر اصقا رم نوح ید رود ترضح :

 تزءلابرویدیا راک هلا ةتسااکب ندناعسآ هکمدروک تعاجرب ندهارک ||

 هک هلا قی رط وب رایدوفوا مالساکب ورلیدرب وتراشب و تمارکاکب ندشناق |
 مهتيح امل اریجاب مدعا نی (رشاحان ورخ اب و لواا كيلع مالساا ) |[

 ا ةو یدعا لس اربج ردتیص هن یراتیحت اکب رانو ید قالا ۱
 نوعا ا نس او | ل وعم قعا فش نود تع اش ادتا

۶ ۳ 



» ۳ ۱ ۳ 

 كال هدتمایو زورو نسا رخآ كنا دنا نساقةكو رلد در د لوا باکس

 رلدد درشاحاب و رخآا اکشن وا کلا ردعح هژوا هدگمدو كاس یرشح ۱

 یاینا هدنسوف رسم قار و یدردشا ندقارب لس لارج هرک صد دنا ۱

 لخاد ه اصفا لید سا یدلغا هب هقلح یراق دلغاب ی رلبک هكةلس ۲

 كايا هدناهکرداوا یدتیاورری و مدروک تعاججر ندایدناهدنامدلوا

 مدان رابدروتک هنبرب یح مسا مع بور_ و مالساکب مدروک یتحاورا ||
 | ردکراشادنرق كنس یدتا لیاربجردرایشک هن وردرلیک راتوب لیاربجاب ||
 | فص هکتالمواینا مالیقزاغهکمدایدرد راریمغب كنب راترمضح لاءهقح |

 || بوراووورلیا سپ ی دلبا یمااکب وید لوا ماما لیٹ ارپجورلید کج |
 | رلیدتبا ادنقا اکب هکس المو ابدناو مدلیق زان تمکر یکیاو مدایا تماما |ا

 || ران هراک درورپ یرلرضءبندنصاوخ كنابمنا مدلوا عراف ندزامن نوچ |ا

 | نایب یرلتبعلو یراستلبضف ییددروی اطع كراک درور هراناو رب دتا
 زا هللا لوش دج یدتا هیلع هللا ت اولص لیلخ میهاربا لوا ) راید_لبق |
 | یدن وط ینازرا یظع كالم اکب و یدابا ذاا لیلخ یب هک ردن وا |
 ند دور شن او یدلبا قلخ یادتعم نب بویقوا تماهش اکو ||

 || یسوهرکصندنا ) یدابا مالسو دراکب یشنآ لوا بور و قاص الخ |
 | لوا ردنا ام راکد رورپ هکر دنوحما ادخ لوش س ایسو دج یدتا |
 || هدمدب ینکالهكرلینوعرفو كنوعرف یدلبف یک یب هک رددنوا دخرب |ا

 || یدرب و هلبا لامپ یناجتو صالخ ندرانا هلیئارسا بو یدلبا راهظا |
 || رلبدرنسوک یو یرغوط هقلخ هکیدلباهب وش یسضءب ندعوق مب و |

 | دج یدتنا دو اد سپ )راب دلوا مدق تباث هرزوا ناعاو قایرفوطو |

 ملعت کب یروز ورو مطد ئالم اکی هک ردنوعا ار لوا ساہسو 0

 ید ارق رسم اکب یزربطو یراغاطو یدلبا موم یروهد هدلا عبو |
 || یدروب یت ازرااکب اطا لصفو تمکحو راب دتا حبس هلی هل ات

 | یرالب هک هلر ۸ یادخ لوا س اسو دج ی دنیا نيل هرئصت د۱)

 بب راحات یداق هدع امرق مب ی رکسعیرپ وولدو یدلیا رسم کب
 ندرا هس اک كود یک ط وحو رادان ہا مدت دا هره ندلید او

 | دسدا مدنا داره هزره ندراکاموج را وتعاو دالب هرزوارا هب امکیدو

 مظع کالم کو ی دن رکو ااکب یناسا لرا شوو رای اب نوح ا مب

 ےب و ( ی دعب نم دحال یتشال ) ردشءد هدنفصو هکی دتا ناسحا ۱

 4 د و رک
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 RBOTATUEUT HHL UNE a E RAS. EEN PREETI DET HY SI RNA EEE TEAR TELE HY لار TUR و دا شما و فردا زا نهاده زی TNFR ا ا ت اپ اپ سن ااا وز با سس ا ا ا اا ااا ا م ی e e ۳ ی بس ی سی بس ی ی ی و

 هکردادخرب لواردنابلاعراک درور هک هر ادخ لوش سامسو دج یدتا

 تار ن٥ ر یی مار إثم حد و یدلیف یسهلکو دغ ۳

 یازرا تمحاکب و یدلیا علعت ییا 03 و (نوکیف نک اتم

 مدز ود ی روص شوق رب ۳ ندد اربط هک کارا هل وش نیو ی دنوط

 جالح صراو هکاو یداواشو بواب رد هلا ادخ ندا مدروفوا اکاو

 یدلیق ره طم بودیا عفر هل اء ب و ید رو هلا و اکب نس اراو

 كن اط شن هل هج و رپ هک. دادا هډه و تگ را ناطیشیماناوب و

 یدتا سو هللع هللا لص ترضح) یدیغ وب یطاس هزع رزوا مزب
 دج جد ن رایدلوا عراف ن دنر دعاحو دنک ادنا تعاج لوا نوح

 تجر ب 6 هب ادخ لوا سا ہو دج مدشا توروتک ه رب ی یار

 یر ڏنو رشا 451و ید ردو ههنانهفاک ۵تا اش رو یدلا نایلاع

 یاب ورد,دآ ییاش كنايشا یاکود دکب دش الزان ناق رفاک, و یدلیق |۶

 یدلبا ق الطا يا لدعو طسو هرانا بوایق یک ر کي كل رلتما عج

 ندنا یرزو بو رورب ح ر یر ص ےب یو رخ او لوا و
 مهار ۱ سد یدید ءاخو اف اکر تولیق یلاع یگان ےہ مد د و ی دانا ب ۱۳

OREN(ادج مکلف اذم)یدتا ۲۱ شان سر  

 یدسالبا هنعض وم هرته نب بوت وط یا ےب لیٹ اریج هرکص دنا

 ج ار ەر كد هئ اء“ اا دم ره ید ر يج ه رز وا هرم ی و

 مدمروک هن-درب کره هدلاجو نسح لوا هکیداوارهاظ نایدرترب یو
 كناب درب لوا ید رز دیا چورو اسا ندناب درت لوا هنکت المو

 كغ راهیاپ ید اند د مز لشو یسهضراعرب و ندنوفاب لز یسهضراعرب
 یدبا عص يه و لاکم هلا توان و ندشموک یسیرب و ندولا یا رب

 لو اهکعا ضف ىب راحور لداء توما تال رک ردحارعم لوا و و

 قند زوک هدنتفو قعاوا ضد یوریسآ ر هک سم هر وک ر واک ندنایدرت

 رارزتس وک اکا ینایدرت لوا هدنفو لوا ردا رظن "تربت بوکید هناء
 بوآ وا راوس هق ار سو هيلع هللا لص تااسر ترمضح هصلا )

 توتوطهلا یدانقیکیا ینا لیداربح هدناورو و )یدلیارورم هجارعم

 هکیدتلیاهب ويقر یا ندنوف ناعمآ رکرردناویدردشر اهناعآ یکلوا

> 



 قیام
 ۱ ناو رداک وم 7 ا a هداب لواو ید ۳2 ظعحا بابا |

 1 ى اذ ها لص تررص> رد ر او كالم كس کیا نوا یںتکح تک

 نورد نل ید تپ وا حاتفنسا توراو هن وہ ليف ارج ىدا سوچ هیلع

 راکام راس ارح یدشا لا اربح ردو ر اید ر ٣ک ۳ یدد جی

 را دروص ردد یدتنالساریج ردك نک نالوا هدکناب رلید تبا

 ه ابح مم ) رلیدتیا راکلع سپ رلودتسوایلب لق اربج ییرایدتس ین
 ۱ یتشک ون هدارالوا مد ی ها دءاعم رایج آ ف وف سد (ءاح * یا عاف 1

 سد یددرب و مالس اکا ردمدآ لر دن كس شک وب ل ارح مد روک

 ( لاصلا لاو اصلا نيالا اح رع ) بوو و باوج مد ریو مالس |

 هءعاص مدآ یدروک جایشا ج اقرب هدنرلق ط لوصو عاص لاو یدد |

 هک ردلوا ید تباور ریو ) ید السا بوقاب هلوصو یداوک بوقاب |
 لژوک ندا مدر ۲ وشرب هدنف ط عاص كمدآ یدرو- ترضح لوا ۱

 مدآو یدساک رلوققدب ندنا مدروک ویقرب هدنفرط لوصو یداک رو

 ید روا وا ناد اشو نادتخ یدا هسقاب هشناح عاص هکهاک ره

 ٍ نداس اربح یدرواوا نزرحو نایرک یداهسقا دشناح لوص نوحو

 1 ردن روصو هد قرط یا ا ید( ناناسلا ادعام) هکمدروص

 كن راالغوا مدآ رولیجآ هثنا تذجوبق نالوا هدنغاصیدتا لیناربج |

 نامداش رروک یرلنآ نوح راردیک ند ود لوا هنج جور كرا لاص |8
 كنب را :لغ وا مدآ رولیجآ هشت اج منهج ويق نالوا هدناوص رواوا |

 رر وک یرانا مدآ نوچ ر ردیک ه44> ندوف لوا یور كن رادساف

 هدن اعسآ یکلوا یعدآ یدرویب هکردلوا خد تاور ر و ) رولوا نیک
 ضرعاکا هد ارا لوا حاورا كن رل *ومو لاص كشترذ هکعدروک

 كنتبرذو یدید ( نییلعیف اهولءجا ةبیط سفنو بیط حور ) راب دتا

 او > سقثو تبخ حور ) رلدتنا ضرع يحا ورا یژرحاخ

 هنامآ یک ها نداروا یدتا لس و دیلع هلل الص ترس طح ید د (نیهس ف

 كن راوبق نام“ دق دقیح هناعسآر ره ترضحلوا هکر داکد قد مدتنک

 حاستقتسا نالوا هليا لیئارپج كد هصلءچآ را وبق راکم نالوا یلکوم

 || ردشلوا هر زوا لاونم یب داوا هدن انآ یکلوا یرلب اوجو یرال اّوسو
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 یددر و مالس هرلنوب لارج یدا یرالغوا یس. رت كنرارپ رب
 حاصلا خالابایح رھ ) راب دتا بود ا ا مدرو مالس هرانآ س

 لسیاربج مدروک نسو مدراو هنامآ یغجوا نداروا ( اصلا ىنلاو
 سل تب اب- رم ) بودا مالسدر مدرپو مالساکا ردفسوبوب ین

 اعا ج وا نوح هک ردلوا جد تیاور رو ( یدید ) حاصلا ىنا ىا

 ترد 1 یتا یهحواا نسحا كزاد-خ قلخ مدروک یشآ رب 9

 نسح کتا هدا هداز کب وا را کک یا یر ون كنا كل هک

 یه ا هدانز هرم لوا هرزوا یلاجو نسح كلخ رئاس جد یلاجو

 هکمدروک یشکرب هدن یسآ ىج وا یدرو هک ردلوا یحدتاوررو)
 ه دنا نصت كلاج و نسح نع ( نسطا رطش یطعا دو )

 کم دا لاوس ن دلی اریج یدنا هدع الخ راس یرخآ فصاو
 یدتلبا ا یج درد ب لیئاریج هرکصا دنا یدید ردفسوب ردي وب

 مدرو مالساکا یدید ردسدردا وب لار مدروک هدارا لوا یسدردا

 سب ( خاصلا یللاو طاصاا خالابابح یم ) یدسا بور و باوج
 تاوج مدری و مالس مد روگ یتوراه هدنا یدالبا هناعسا یش: ۳

 هرکصا دنا یدید ( حاصلا ىنلاو ل اصلا خالابابح رح) مدتشيا

 مالسدر مدر و مالس کا مدرو ا ییاسوم یدشلا دزاعسآ یا نب

 ندنانو-> یدید (خناصاا ییسالاو اصلا خالاب ارم ) بودنا

 یدستا یسوء نسرالغا ن وعن رایت ااکا یدلغا یسوم مدتک بوک

 اهلخد ایرکا هتمانم ةنطا لخدب ید نم ثب امالغ نالیبا )

 هک, دلوا توعم ناوجر er دخ هکمرلغا نوعلنا ییعل (یمازم

 ردکر ک هوا قو ندرلنرک هانجندعها ےب رلترمک هنج ندنتما كنا

 یراعز كال بارسا یب یدتبا دنساکب بیس یسومهک ردلوا ید تیاوررو)
 هللا هک وب لاحو مالوا نیر کاو رعا كهدآ ب هدنناق یلاعتق> هکیداوب
 هنسفنو دنک گلاب تب نهو تیلضفرک ارد ٹک وب قیالخ مرک اوزعا هدا

 ییتلیضف هن رزوا مار 9 بس یتایضف كنا نکل مدرع ع یدبلواریصم»

 1۷ رو ) ر دلصدا ندا عیج یماكنا هدنناق لال قح ردم

 مال ساا هيلع یس و٥ مدتساا یدرو رم نرضح هک ردلوا یخ

 یسو» ِ داریجاب م دعا كف ا a 22 یدیلر د داب

۱ 
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 | عفربو) مدا ن( كيف هبر بتاعب ) یدتبا لیئاربج ردپا باتع هه ۳
 || کصندلا ( هقلخهلفرعدق هللانآ ) یدتیالیتاریج ( هیر ىلع هتوص

 | لیئارمسج مدروک هدارا لوا ییهاربا یدستلبا هناعآ تاقیجدب یب |

 0 یدشاومدلا باوجو مدربو مالساک | سپ یددردعهارا كاا كنسوب

 یدروب هک رداوا یخد تیاوررو (اصاایشاو اصلان, الاب ابحح)

 | شعروطوا هدنرزوا یسرک هدنسودف تدج مدروک یشک لغرف نعد طعمارپ

 || دراو هدناب اور صعبو شمرو یسهقرا هرولا تب هدش اوررو )
 | جافا نوچ هدتنج هک هلیوس هکتما د#اب ید تیا مهاربا هک ردشلوا |

 ]| رد هد اشک و عساو یتیم زو ردیوخ و كاپ یغاریط كتنج هکرلت وسکید
 a میهارا رولوا لصاح هلباهت كکد حاغا هدننح یدشا ترضح

 | هردس یب ندنار واوا هلکعد ( هللاب الا ةوقالو لوس> ال ) هکندرو |
 دن دم هدکلک وس ی هويه ردحاغارب هکمد روك ىا راب دالبا هناهتلا

 | كنلاعت قو یدیایک یغالوق لبف یرلقارمب كناو ررکب هنب رایلسد
 كجاغالوا یکر هناورپ نوتلا هکءالمو یدیا ش؛روا یاغالوا یرو ||

 هک | راو كل ردقلوا هد-:هارطا كحاغا لواو یدیا رلشاا یفارطا

 | ىا کال اربجو لعب هسوک یریغ ند-ل اذ قح قید دع كراتا
 || كرلقمربالوا هک مدروک قءراترد هدشند كناو ردهدنطسو كجاغالوا
 | یدتنامدتا لاوسود ردنو ندلیاربج رقانطاب یسکیاورهاظ یسکبا

 اا ردنارفو لبن رلقمر ا رهاظ يکيالوا راقا هتنج ردتطاب هکعمربا یکیالوا

 || هکیدیشاربآ راقربا یخدندارالوا یدرو هکر داوا جد تیاوررو )
 هک ندافصم لسعو ندراج رخو ندر یرشو ندرفاص 3

 نجد یدروب هکر داوا ید تاور ر و ) ردش راش تذل تبس

 قرار هدعط وم لوا هکیدنلبا هعضوعرب ییب لیئاریج هدنسالاب كناعمآ

 | شاروفراهعخ نددجرب زو ندؤا ولو ندنوقاد هدنرانک كغمربالواو راو |
 لسیت اريج ردنو هکمدروص مدروک راشوف لشب هدنرانک كغهربا لواو

 ا ردشم روب اطع اکس یاو یلاعت قحرک رد عام رار وک وب یدخا
 3 رلشاط هدرخ ند دیمزو توخاو یدیآ ندشم کو ندنولا ىرل-> دقو

 ۲  رلحدت لوا یدنا صبا ند دوس یوص كغمرا لوا یدراقا هرزوا

 ن دکسم و ولسط ن دلسع مدا وص راد-عمر نکا بولا لر,
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 كج اغا لوا ید روب هک ردلوا ځد تباور ریو ) ید ا كر وش وخ
 | ندارا لواو ید اررد لییساع اک ١ هکیدنا راو ناوربآ عج ر هدد

 هرکضتدلارار د هج-رلار هذ جد هنر و رار د روک هرب رولر اقر ا یکیا

 هدک وک تاّو ید رود عملا تب رلودلیق رهاطظ ىر ولا تد کب

 ندرو ٥٥ ناب اضرف هک هلا تدنیحر ردذاح ه هبمک تد هکرد هناخر

 ك شک نوک رهو ردولعود هنرزوا كنعاط هک هشود شاطر

 ندهرب ره وبا ) لک یخدرب فال ءنالک نوکر و رارواک هثترابز كسب لو ال

 یرازوب هکهدروک تعاججرب هدارا لوا یدروبب ترضح هک رد ورم
 مو5 لوا د ولآ راسغ ینر كس رزو هکهدروک د موگرب وقآ یا

 كن را زو رلددقیح ندقهرا لوانوج رلیدتا لس بوراو هغامرا ر

 لو دا شا لیثارب شل وا نهاسب تا کاب یلوا یر
 طولخم هلا داف ل- ۶ یبربطاص لع هک رده ورکر ندکتما كس

 ی داتا ل وو نس ه وت كراذا یلاعد قح رلب دعا هن وت سی رد رلدعیا

 لسع یس E ندذغام ربا رج یر راد درونک ح دوحوااکب هرکصا دناو)

 یدتآلساربج مدحابولا یدوس نندنغامرادوسیسبرب وندنغامربا

 تباث هرزوا ترطق لوا كنءاو نس دلا یمالسا ند ەد یترطف دا
 یتسوا حوا ید روب هک ردلوا یخد تب اورریو) ردک رک نک هساوا
 کس كالا عت یادخ داب یدشا لیاری رلیدروتک حدق یرتروا

 لسع مدلا سیر, كحدق حوا لوا سپ نسبم مچگا ییهتسن یکیدرجما
 ندنایدادوس مدلا جد سار كحدقو مدعا قح ان ن دنا ینا

 ندح دقر لوایدتا مالسلا هيلع لیئاریج مدیوطهدوس هکمدحا ردقاوا |

 یخدتاورربو) هالا كفو یدشالیاربح مدیوط مدیا نسمرمحا

 تذخاوا ةرطقلا ىلا كاده ی ذلا هللد- ۱ ) یدتا لیاربج هکردلوا

 یرغوطاکس هک هبادخ لوا سایسو دج ینا ( كتءا توغ رمطا

 لديلوا شا نحدق رجخرکا همالسا ندو هئرطذ عا یدرتسوک لوب

 یدشا اکب لیناربج مد کک ند هردس نوحو ید رارولوا ءارک كتما

 یدشالیناربج تیک هک وا نس لیئاربجاب مدان تیک هج وانس د#اب

 اقیقص تک هوا نس داب نی ( یم هللا یلع مرک كلاف مدقن دمشاب )
 مدتک ارا ن نشا نسع رگ او رعا ندش هدشناق لا دنوادخ نس

۱۲۳۳ 
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 | لوا لياريج ك دش هر تشر RS RE مب لید اریج

 || دمعو ردلینارپچ ی دتنا لیناربج رلیدید رد یدلبا كرحت یهدرب
 | یارویدند ( رکا هلا رکا هلفا ) کالعرپ ندندرآ هدر سب رد هلی هلع
 هرکصن دلا (ریک ااناریکاانا یدبع قدص ) هکندلک ب اطخرب نداعح
 هکب داکادن ندا یارو ( هل الا هلاالنا دهشا ) ید تبا کاله لوا
 نادمشا ) یدشا كالم سد ( اناالا هلال یذلا ههنا یدبح قدص)

 تلسراانا یدیع قدص ) هکندلکادت ندا یارو ( هللالوسر اد
 هکیدلک دن ( حالفلا لع ةولصلا لع ی ) یدشا کالم ( ادم
 ااا هدر كالم لوا هرکصندلا (یدا دا اعدو یدبع قدص )

 | مدتنا ن یدنارروط هدموشراق لی ارب-جو یدنوطنب بورا هيج لا

 | یدتا لساربج نسردا فاع نوهت ند وداع نیل وب لیناریچا

 | یماعم نیعمرب لزرع رب ره ندزب نعد ( مولعم م اعم هل لا ا:هامو داب (

 | ل٤ا توندول)و زرللکد رداق هکقبا زواج ندماقم لوا هکردراو
 قحا مرواوا قزح مے ہک ورلبا یراد ت٥ ی قمر رر | ینع (تقرتحال

 || ردهردسینعم ماقم لاو مدد مو نوجا مارتحااکس هک وب
E ۰۰۹۰۹۰٩۰۰۰ 

 هک ندرونو تاطو مدلوا ناور ز ان شک هک درود تر > ید د

 ۱ قالب زویْب ینلکلاق كباح ره مد باع ج شعت مدلیا ح طف راباعج

 ندکمورو قار هرکصن دلا ید. الو قالب زویشدیخد یراني امو ید الوب
 | هنسایصوروكشاوک یسایضورونكنا هکیدلوارهاطرفر ل شیر, یدلاق |

 | تكعرکدنوادخات مدتک راب دروطوا هن رزوا كفرفرلوا بیدا بلاغ

 | ید تیاورر )رلیدتلیانيتر هن دن سم سر ییب مدشرا هنغابا یی طع شرع |
 | دما )هکیدرویب باطختب ون كب اکب العو لج قح ہیک لوا هکر داوا ۱

 یدشرا هاند ةه صان یدرواوا قر هرورسلوا هدت وئره ( ین٠ ندا ۱

 | هرکصذدنا یدشرپا هتل زبم (یدت )بودا قر ندنسهبنم ( ید )و |

 | لاعن قح هکتن یدلوا لخاد هنس هاحواخ ( ییداوا نيسو باق )

 | هناف ناکللبال ةبترلاو لب یلاعت هبر لا دم برق یا (یتد مث ) ررویپ |
 | (یدتف)ذفأر او ةمارکلاو ذجردلاو هل ملا برق وهامناو هئع هزم یلامت 0
 سپ روو هلی« هطساو تعدخ هتم لوا ارز ( ییاعا هدد“ یا |

 ترمه> ندلحا لوا زدراو برق “دعو هد و لوس هک.دروترا یعدخ ۱ ۱



 لواسپ (ادجاس نوکینآ هرنم دبعلا نوکیام برقا ) هکردشمروب
 نوگدارد ماعم ىلا ی ھت اف) یدلوا هدازیرد هن رزوا برفهرمضح

 نیا هبلق ردن و هلق یا هست ردت ملو هستن نا دمدق رد لو هم دو نا ۰

 ° OTE دِ هه لها ( هرس نا ه>ور رد و هحور :

 ( یدسق ) ردنراشا هلم اهم یساک نم سفن كرم لوا ( ید )

 داماةهییط» حور ( نیسوف باق ناکف ) ردنراشا هنمافم یرهطدیاق

 م اعم یسفن كنار دنراشا هنماعم ی رونه رس ( ییداوا ) ردنراشا

 ماههیرسو ردهدش رق ماعم یورو رد هد ماعم یلقو ردهدتء دح

 رد هل بک یپلق یافصو ردهلتمدخ یتاح كنسغ كناو رد هد هدهاشم

 یمقن كنا رکاردلبا هدهاشم یرمس یادغو رد هلب رخ یوریاشو ||
 هست یی و كنا رک او یدرولاق تمدخ و ید دیارظن هنغاراو یدک :

 تب رقیب یدیدیا رظن هنباق یور رکاو یدرواق تبع یب یدیدیا رظن |
 نیسح) یدرول قهدهاٌشمیب یدیدآ رظل هنح وریرس رکاو یدروااق

 تاوج هدنرلکدتا لاوس ییسانعم كنهروک ذم تتاوب هلا هجر ند رو

 لیناربج هغلارا ول نعل ( یروناا و لیناربج ۵و عسسل ) هدر و |

 مز یدتبا هرکصندنو یرون هرب و باوجاکو ب هکر دیک یرون یدغص |[
 نک هتسنرپ صخخشر هک ربد یئد تقولوا هد یهرصاق ماهفا |[
 نوا سرب , هکر اربد ید تفو لواو قو دعب ه-ساهدنا هوا ۰

 هسا مدنا ردنراع ندنامز یسهلک ناکءقوب ناکم هدا هدنا هلو ناکم :

 و اا راد متوقف تاف راو ناز هنو راو ترابع |
 ردوو كش هسا هدناردنوګا كش یس هک وا را دعههنو راو تراساه

 ا برقا ندرخآ صخعش ه هتسنر كشر یسدلک یندا |
 ۱ دکناتتم و کردو قم ندا راو یادت هاا دعا ردنوصا |

 تولوا ن وا تفرعم لهاو ردرصاق ماهذاو ترابع ندنرب رعو ۱

 رکم هک ردراو ردق وش قا هله دبا ربع ندم اقم و هکر ددوي تردقو ۰

 لدتف ایشرف یتدایکلم ید ایکمیتدا درف یلدتف ادع ید ) هند هل و

 هجا عمو ید الصاو یدتفاملاطید ادهاشم لدتفاده اعیداشرع

 ۱ 3 لد ادا ید اراعا یدتف اراغتفا یئد:جرلا هعءو ییدتف |

 ,Ta اروکسشم دک اک ید احودع یدتف احد امیئد



{1} 
 برف ناک هانعمو سو هیلع یاعت هلا لصد ةفص رخ الاو هلا ةفص |

 هللاو لاد وه ناکو هع“! هللاو مک وھناکو هب رع هللاو ىلاعت هللا ىلا

 هللا تا آی رظنن وه ن اکو هعفشب هللاو عفش وه ناکحو هیط» 1

 ین داوا نیس وق باق ناکف سد ( هلوسر ب دا یف رظش هللاو

 تب رفت دهد قم أ نا ند ۳ رعنو نادرو دک یسهع رک یی ۱

 یتداع كب رعیامظع هکر زدبا ) رد شماوا ادا هدلشت تروصنوحا |

 بودا داره یعیئو لد ةعر و يديك ان لدهعر ناو هکیدنا لوا ۳

 را هسا د كا نالعاو مالعا قغح هوا ردن ضصعن ۲ ره لدهعلوا ۱

 مع هخ رب ر یرلناک لوا بودناسعاح ییراناک یس رب رھ ندن دقاعتم ّ

 ںوک> ندر یران و تولوط رە: كرل اک هدهلخاو عدد بو دا

 هدنرارا كرانا تروصو و یدزرانا قوارب یسیکبا بورپ و داشک ندر, |
 یساضر نيع كنا یساضر كنو نامه بولوا قمه هبلک تعفاوم |
 اوك سی یدا تراشا هنسانعم قلوا طع“ نيع كنا طع“ كوو |

 1 دن وارد هک عا یاس هللا و ه ید.ٌتلوا ید وم یعمو هد انعرپ تناوت

 1 ۳ 0۰ را هلع ولر تب رقو تع هدننابنیم د نورا

 یادح یدود ر تالوسرو ىل وبعم كابلاعت یادخ ی وبعم كلوسر

 هدئس هددعتم لاح لدیج ناقرفو دیګ نآرقو زددو درم كلا

 هللا عطب نمو ) هلوسرو ةرعلا هللو ) ردشلوا عقاو تر اشا هیانعموب

 هلل او اذا) هلوسرو هللا نورصشو)هلوسرو هللا صمبنمو) هلوسرو ْ
  هنلانومداباعا كنوهداس نذلا نا)هلوسرو هللایدب نیباو.دقنال)هلوسرو |
 ۱ ار تاتا یا اوو( خر ها نگو تیم اتم را

 ظح مظع ندماتمو هود هم وح تعاو تو مقاو فوج
 كا ال ) هکر دش روب ناس ۳ ےس لو تیدح لوا 9 ؟تنردر او بدصذو 1

 یذلا هع“ تنك هتسحا اذاف هبحا تح لف اولان ىلا برفت یدبع :

 قلا هلجرواهب شطب یذلاهد و ه رص یذلا هرصبو هب مس ۱
 كااذین هسفن لسرا داره ندیلدتف هک رد راش«د رایضءءو ( اھ! یشع |
 هکیدتا هللاحنایزو یدلیا كرت نسف هدماشم لوا مپ ردکعد ماقما |

 یس رلیدتا اکاو لیک د رداّق هربصنسنا اربز مربا عوجر ندمافموب

  ۳ SISE GAS RENGE TNور ۳۳9۲

 کر دان رد نداد مجرم روتک هماسعم ول یس ھت نربدشرا هدا موب

: 

 3 د # ۶ ۲۱ ۵



 ا یوم سس سس سس

# ۲ 2 

 نر هت رک رعیدجا هاو رد مرو نسهدیک هابل اع هش هک ردکر ۴

 نسهسوآ لوب ورغوط هتل الض ةیداب 5 شکر نسو دا ا هر

 هش روما كول ۱ كلقو ن-هلوا س > وتتسم ند ےل هکكتقو لوشو

 هاک هل. یو یور نع هلوا قاعده دام ولو هلوا لوام ندااعتتا

 ترضح یهاک اذھلو زود هریدش | هماعم وب فر ساه روتک هزام

 ادجو )یدیارید (لالبا اش>را ) هدقداوا لد كنت ندملخ لو

 وا یا ( جواام هدبع یا یس واف ) ید رروب وید ( ةولص)اق ینبع
 لوا هد یسهدن ید 3 ىلاعا قح نعد ماعلا كالد ىف دم هد علا

 اقخا ندقلخ ییهلءاصم یکیدشا اکا ه.عکل او یدد نکیدید ا

 هدنناس اقم كناو هلوا تراشا هتل دل وا یصاح بدبح كاات یدتا

 ( یشغام هردساا یشغیدا ) هدالاح یس هدهاشم كناو یدید قد

 یدید (یریکلا هر تانآ نمیآر دل ) هدنابآ یکید رتسوک اکاو یدد

 لها ضعي رد راشم وس رازوس هدنناس كناحواام هللا مھ جر اےک

 كنا قح هک رداوا نالوا برقا ه اوص رک ردوا کا

 کا ارز هوا اهظاو نییعت را هنسا یکید عا یو هنل وسر هک لوا

 ید نمرو مهبع ینا ییاعتقح یدیلوا هدنراهظ او نويت كنا نیل صم

 وحایو مخاد هک ہد ص وصح ود هک را در د حر حر ند 1 و

 هدو صل وا ن د یا دوخادوهلوا نع رار و ربح ر هز ندا

 نب هد رک ذ یرلنا رهلوا شلپ وس زوس هللا قیرط لالد-ټساو طاتتسا

 یو هدحارعم"هلبا هنلوسر كنلاءت ق>ند هلج لواو ردقود سا نوا
 هدر رد هند حوا نالوا دراو حد هک تن دن رب نکس ینلدرو»

 ردلیلد هنغشد) وا لاعا لصدا لزا جدو و ردسج تاواص هصد و

 یسک ا ننس وا ضر ساس هطساو لارج هدحارعم هلیلارز

 ردک رک هساوا عقاو تراشا اکا برق ۰ نع هک ردیغاوخ کەر ھن "هروس

 كن راها عا قرد هرحس لاا ۳۳ دم وح رھ ھا یسهچوا

 یر تبآر) هک ردشلوا دراو د هدڈ دحر و ردی-لوا روغغمو وغم
 مدروک هدنفص نسحاو هدنروص نسحا یعر نسب ( ءروص نس>ای
 الا ماع هکن مر ( یلعالا ا1ا ےصتخ ےف ) داب هکیدعا اکب
 لج 5 ص نس روا ںی یھلا مدتا نی راردنا تهوصح هدو ہیڈ هر

 < انص #۶

 DS ۳ سبب ت



۳ 
 ۱ دن عض ود ( هکیدرو- رەد هلل راعو نف لوا تورو صاح | ۱

 || نوح یو و فک ی یس ) ا د هدرب تدحوف ننک نيب

  هکلیوش یدروب عضو هنساتروا لغ رغا یکبا ےب فک نالوا ارچو
 بودا سح هدنارا ک۶ راهم یکیا قیرا یاش وخو تحار كنا |

 باطخ هرکصتدنا مدلوا انادو ملاع هرانالوا هدک وکو هدر سپ مدلوب

 یا لب مدان ( یلیعالا ا منم مد یردنله ) د#ا هکنداک |

 نالوا نولد ترا سا باس ییعب راردا تعوصخ هدناراذک مراک دورپ /

 | نالوا بجوم یت اجرد عفر یە راردبا تعوصخ هدن اعردو هدرلتدابع |ا
 | هدرادصسم ناراقک مدتنان ( ةرافکلاام) هکیدلک باطخییهدرلندابع |

 هددیادشو هراکءو ردکتک ناب هرلتعاجچو ردکعلکا هرکصادادا یزام ۱

 || هداند هروتک هثب ر یروماوب هکیگ ره سپ ردکقبا غ اسا ینوطو
 ٩ هلب وش ندراها-:ک و رجوک وا هک دحوک ندابدو رولوا شاردوا |ا

 | دا هکیدلک باطخ هرکصندنا یک شعوط زونه ندانا هکرولوا كاب |
 تایطاا تالسسا یتا مهللا ) وفوا یی اعد وب نس هلیف زا نوچ ۱

 ۱ جرو رفت ناو نیک اسلا یدو تارا لسفو تارکشلا كرو ۰

 دجاب a ر دلک با طخ و ( نوتعهربغ نڪ اف هتف داعت ندرا اذا

 | هدردصکو  كقيا ماءطا یاعطو كعب اشفا یال مدان (تاجردلاام) |ا

 || هک ردشلوا دراو ید هددیدحرو ات زاس# بوقلاق نکیا هدوشوا سان |
 8 نکام باععلاالول ) هک دروب نا طخ اعتق ح اکی ہیک لوا

 دشاوا دراو یخد هدرخآ ربخو ( باسطا كما عم |!
 | رورس لوا هکر

 | دا ) هکیداک باطخ یدلوازاف هتمارکو برق هک لوا نوح |ا
 || الاوتنا) ىدا ترمضح ( تالجال اهتفلخ كلذ یوسامو تناوانا |

 || ندنرضح لوا ءارهزلابطاف هک ردیا ( تلج ال اهتکرت تالذ یوسامو
 تربضحلوا یدساب وس هلاکس لات قح هک لوا هکید-ا لاّوس

 | كتما كنسو متءاض هننرتقزر كع رالوق نب داب هکیدلک باطخیدتا |

 | ن وجا مرند ودنک یعهجو را زالوا قئاو همنبداوا داع قزار

 1 یاع تكنوک ینراب یو رهربک کا هکر ردبا ده> كما سو ردعشکارپ

 1 نوک وب ندن ییفزر كنوک ینزاب رلنا ن زا بلط نوک و ند رل |

 م ص ررو هنسد رر غر مهتاررفم نوڪ ارنا هک قزررو ر دا بلط
 ۱ ےس



 يک و ¥

 م کاج لدو او رو رر یرسع ندش یعاطرلتاو

 هرلناو راردیا قوخ ند مغ ندشو راراتوط ديما ند رغ ند راتاو

 رل دتا رل تعدو را ردا نیرکش كن رغ ندرلناو نی ردان فاعلا

 هایدنا راس كد هبجګد ا لوخدهتج نس دما هک یخدوب ردند هلج لوا
 كنس داب هک دوب ردند هلج لوا هک ررداو ردمارح كمريک هانچ

 كرلناو ردا سوه هل اص ع اکبو ررروتک هن ر یععاط مب لكتما

 هلا ماضر مد رده ما ضو ۹ یرلتیصعم رد هلم اضر م» قع اط

 لوق ن هساا راو جد یروصق رکا كنعاط نالوا رداص ندرلنا

 مراغلاب ییصعم نالوا عقاو ندرلنا هلا ماضق معبو معرک هکاریز مردیا

 اف قیام اشنا نت لا یا مچ” ر هک ارز مردا وفعو

 كاق لدالو ىلا كمح مناف یعم تابع لعجاو ءىش مهددیاب

 كشرعنوح یدتا هکند رورس لوا ردلوعنم ) ( اها كتماخاه اشدلاب

 فوخو بعررب هک وک مب مد روک یتنمظح كناو مدش ربا هنغابا

 2 طق لا مدچآ یک غا یدلع اط هرطقر هدارا لوا یدلوا یراط
 سو و 2 هللاو کیا كيل هل وا هرطد لوا یدشود روا اسم ا

 ه کاو د ا لوا كز رش ندنا هکر دیڈه اغاط هند رب

 یمظعو تدیه كق اعا ق یدلوا لصاحاک ن رحآو ني-اوا يء

 یدلوا ادب تق الطرب نکیشلوا لصاح تاکلر هدعاسا ندنسهدهاشم

 مدت ا واوا مهم هتک وب ید ن هیات هب یاد یرگد راب دے ااکب سد

 2 غ یحت ( تایطااو تاولصا او هه تاکراملا تانیعاا )
 مدعا ن ( هناکوو هللاذچ رو ىلا هدا كيلع مالسلا ) هكد روب

 رلیدتا هکیالم هركصذدنا ( نيل اصلا هللادابع ىلعو انیلع مالساا )

 هدبع ادڅ نا دهشاو هلی رشال هدحو هللاالا هلا النا دهشا )

 رلیدرویب اطع هترضح لوا یهر دروس ےتاوخ هدب ( هلوسرو
 (لوسرا نمآ دا ) هکبداک باطخ یدتاهکر داوا ید تیاوررو )

 نامرو سد مراک درورپ مبیآ لب مدان در وا ناسعا لوسر عل

 نونءوملاو ) مدتا نب یدروتک | ناطقا ےک د نعد ( نعو) هک داک

 انععماول اقو هلسر نم دحا نیبقرفنال هلسرو هتکو هتکنالمو هللا نمآ لک

 کال ترفغ دد هکندلک با طخ ساب او ِِ كا اا



 4 هو
 هل د نا رابد هر ید ندش مدلنا 9 رفغم یکعاو ی“ یسعل لالو

 هکرداک باطخ (انآطخاوا انیذ نا انذخاّونال ار ) مدتان عہرو
 ٠ ا ندرلنا هل ضف ن دناو مدلیا عفر 2 دبا كس او قش 8

 : هکیدروب ترض > لوا نوهکنا مد ید ندرلناوا رداص كا هارک او

 هرکصادنا ,(هیلعاوهرکتساامو نایسنلاو طلا ما نعدز واح هنلانا)
 نعد (اشقنم نذلاییع هنلجاک ارصا انیلع لمحالواشر ) مدتا

 ١ اہک یا سمو یافیلکت لوا هلک ور هک رزوأ مز نع راکدرورپ مر یا

 ۰ هکندک نامرف سا ا يسهر و فرم کیو اب ثل ود هرزوا ه-یضام

 هزکب رزوا زس یترصا كن ه.ضام ماو مد دشا لود يککیدابد دا

 : هک ردلوا جد تاور ر( رنک ن دلا ۳ لع لعحامو ( مدملکو ك

 هرور لو !یدلبد ندیاعآق> هک هنرهو یدلیا لیصفت جد ترصح

 لوا هو ردلکد لمع هنا كا تاک و را, دلیق یازرا هل. هداز

 رک راک درورپ مزب یا ( ها ذقاطالام ام الوان ر) یدتیا تن
 باظخ هتو وااو اکا مع رش تفاطمو هکیک و لوا دما و هز

 مدنای مربو هک ات هد ید دار کک ما كنسواکس م دتا هل وا هکندلک |

 ٤ بلط د حوا هکر لشهر ود لک صوب ) !چراو ۸1 رععاوات < فءاو (

 و یاس قح ار زر ر تجر یښھچ وا رتخ» یسع کيا ووع یسل رب یدلبا

 هل دونر بر ره بودیا بیذعت هتماجوا مدقم ندهد هةمو ره تما
 یک یا كیاو نوراق هغر دن وب هر ید هلو یر یا لاله

 ۰ مک ېک یوق كمالسسلا هيلع ربمغپ دواد هلبا لبدبت برات رو ص ی |
 هد دو دیر و (رز لاو هد رعلا و لعحو ) ررو» هدا كارلا

 || رروی هدنفح كرلنا یلاعتقح هکرلبدیا یو طوا رلناو هللا قعآ ین
 ۱ سو هبلعیلاعت هللا لص ترضح سپ ( لیفسنم :راخ مهیلعانرطءاو ) |

 هلیرب كن هنس جواوب تما هکادابم یدیا هرزوا فو هداز ند رهنساو |

 هک دروب بويل د یراکاب د وب هدتعارآ و ترق هر لوا سد راهلوا لاله

 : ) اح راو ( سلا نم یا ) ال رفعاو )فسا نمیا ) اشع فعاو ( |

 ٠ یدلوا اور كنج اح عب (تاعفدق ) هکیدلک باطخ سد فذعاا نم یا



> 
 تاق ید ےک لوا ت رضح لوا هک ردلوا ید تی اور رو )
 كغ رات داع كرنا ىدلاوا حاط هئن رات دابع كن راک۔ام كراک وک

 دهشت یسیضعبو دوج“ یسیضعب و ع وکر یسخبو مایق یسیضعب
 تقوللا نوح ید الیالهل یسصعدو جست یسضعب و رک یسصعب و

 هکتما كنسو اکس داب هکندلک ناطخ هسضحلوا یدلوا ضرفزاس#

 تئارقو دهشذو دوعسو ع وک رو ماد زاع لوا هکم دایف ضرف زار

 هک راو هش رد ندشرع ید ابع كرلتاات ردنک ندا و بو رکو

 لبا ع وکر و هن اوث رلد اق هلبا مايق ب واوا لس ینب رلتدابع كن هکن الم ميج
 | رییکتو هاو را دهشتم هلبا ده شو هن او رادج اس ادوسجم وهنا وب رلعک ار

 لیلهاو هغ او راد راق لار و دن ا و رل سهلا میاد و هاو رارمک+ لا

 ضرف هع واکب رازا هکر روی ترضح راهلوا لث ان هاو رلال ھم هللا
 ا ودو رک مدیشلک هک هشت بول وا نوذًآءهتعجا مع هرکصن دو لوا
 دکنوساوا تراش اکس داب یدتنا لیاربج مدشرا هتل رم تلا رجال

 هر هم صر نس لال قح اک نسدس هدب ا کک ۰ ےس

 کالم هل ردشمام ردشرا یدرف ر ند هش رفا دارفا زکر ھه هکید ردشرا

 نوساوا راوک شوخو نوساوا لر ام د اب یل“ ص ین هو ی رعم

 بو وطزب نع یدلبف یت ازرااکس ہک تمارکو ب یلا ہت قح اکس تعارکوب
 لجق> سد روس یرارکاش قح بانج هکاوالوغشع هس اهسورکش راو

 هنج ب لب ارج ۲ رکصادنا) مدروت ک د رب یت د رکشو اب الح

 نالعوزوص و روح و یدزنسوک اکب ییاحردو لزانم كئانحو یدتلیا

 ض او ضارو زاهذاو نیحاب رو نیئاسب و رامناو راماو نادلوو

 عسیج نوع ادخ مدلیف اش اغو مدروک نس هلج كفرشو فرغو

 هحرد نالوا هدانح ند دل یر هت نالوا دوج وم هدم لیس وب

 | هکردل وا ید تیاودرپ و ) مرولب هدانز یره-" و هف رغو مهقو
 | كنحو ندوخا مدروک را دعح وب هد مداوا لخاد هانح یدرویب

 مدلوا حاط هنج یدرویب جد هدش دحر و یدا كم یع اربط

 | رلتروعییلهارتنک | مدلوا ملطمه۶4>و مدروک ناشد وردو ارفف ییلهارنک |

 أ کردار ا هوب ید هدرابخا ضمب و ) مدروک راراب .ج و راریکتمو

 لاو لس en ضرعاکب ی ۶4> ید رویب



 تا 7

 | تا ودرپ و ( مدروک ی ءو او قاسغو قبهشو رقز وبر اھو

 ا لام هللطو كراراو ابرو كرایناز هت سطح لوا هک لواهک ردلوا خد

 تیشیک كرلظعاو نایلوا لماع هلا یلکو ك رلت دا تدیغو كرل ے

 | كن اینیک لوا هدن الاور منو وا لينا شوق ۷
 | هلغاوا یدوم هلی وطن هسنلوا لاغتشا هش داربا نکلردشلروک یییصفت

 ِ کید روب ترضح هکر د ر وط س٥ هدرس فک ضەلو ) یدناوا لو

 ۱ ید غو یداشوحرف حه هدنزو كلا مدروک الهرب ندەكئالءەجك لوا

 ال یدراررتسوک كالهرخو تالبداش یسهلججراکلم مکیدتبا تاقالموتاسو
 3 هکمدروص تراس ارح بودا بچن ندشالمو نرد کم لوا

 تشاشب و مسن همو زوب منب راکلمر اس هک وب کو 4 وب

 | ىدا ا مدید زد راهو ن رح هک تالع یا

 ۱ ید هرکصت دعسو ردشه اغا مست هنن زود كل هسع کالم لوا

ak |هر زورا هكدس دساوا كجهدب | مس هخ زوب كل ەس ؟ رردکر  : 

 1 ردک انضفوردیازوب ینکا هشم و رد منهج کلام کالم لوا یدردا

 || ن رد هل.دس یضغ هرادا كايا اهن قح یطغندشەء4> لها كناو

 ٤ لیت اربج نووس رتسوک اکب یتشلآ ےنھج هک هلب وس اکا لیت اریجات مدشا
 (راتلا | دجشراتالاما ) یدتاویدتا هجوت هک لام بوب د یهدیا هلب وا هلو

 ٤ یدلشابهغهروا هلعش نر یدردلاق ی هدرپ ندننسواكع4> تالام

 : یدیاراو قبهشورفز كناویدیغوب یچلندآ مه و یداهایسیولد كناو

 | یدلوا عفن رم شتآ نعپ ( ینذخ ًاتساهنا تنطظ ی تعفتراف )
 | عاوناهدنا مد روک یع4> سپ رات وط ب ید ه ھ دتا یح

  یتقاطولمص اکا كشابط هلا ر ومد هکزاو قل راوخو یوخو باذ#
 1 هکم روک ندا ن وسکح و رک یشناات هک ۱ هکلام مدا هل داریح ر دق و

 | هکرداقن ( یدکچ هنناکم یثنآ تال امات یدرویب لیناریجردقوب مت اط
 : یدلوا م-ةاو تاقالم هل>او رالا ضبا هت رطح لوا هک لوا
 | دککیدتا ضبق یی راح ور ك٤ا ےب هکیدرورب ساما ندب رقم تلم لواو

 1 ىدا تولا كالم هلا صد هل وهسو قفر ب وت وط هج ناسا

 هدزدنوک و هد ہیک هژرالح لح تزرعا ابر هک کیت نوساوا تراشد داب

 ٿا دل هاعم نام ]و لهس هما لد بودا تباط> اکر تب و حاقرب



 ها تن
 e ۱ 4 و 1 ت

2 
E ی 

3 AF 
LEE EET TE E RD TTT INET RTE TI TTI 

 ندن رع هاکرد ید روب ترضح رم را هتک )ر روج ول د ز

 ند زاغ هکتماو کس هک دتنا لاوس مدشواو هراس وم هدړکد دنود و کک

 یسوهزاغ تد ویلا هد هجک ر ونوک رب مدعا ن یداوا ضرف هنس را دعم هز

 هخلتفزام تو یللاهدزدنوکو هجک كتماكنس هک ردوب قیقحت یدعا
 ب و ردع“ الک ا لاح كءلخ مدقءندنسن هک و لاحو رازاع وا رداق

 رددیعص ندعا ۳ ا جا ۳۹ اصوصح ۳ هب 8 ۳ ا رسا

 سد هلا اجر فيَ نوعا كتما توراو هراک درور هک ردو ندو یک

 توود رلیدتا فذ راک تقو نوا مدتا راس فف و ہدلود ورک

 فية زا تقو نوا مدتبا نكدلیاه هکیدتا لاّوسمدشرا هاسوهنب |
 مدتک ب ونودات یدلتا ص) رج هکګو دورك هس ی یو رل دیتا

 نیسلع و و یدنلوا فف ىجدزام تقو نوا مدا بلط فیفخو

 زا تفونوا هدت و رهو یدردنود ورک ېب مدلک هباسوم هک راب ره |!
 قا زاغ رایدتنا فیفص تقو زاغ شب هد ون یعشب ات راب دعا فیق |
 مدتا ن یدانا ارغا دنعحا رع ید بودا چا ام هن یسوم یدااق د ۰

 هدصوص> ور ی( لساویطرا کلو دده ووا یح فر ت#×> ار)

 نسوا مدن اطوا ندع ر هک هدج لوشا مدیا تعح ار قوح هعر |

 والس هنود لس و م داوا عاقو یصاراک وب نکلو مي تعجارم در ۱

 ردنآبو دنا اد یدانمرب کم دشا مدتک بوک نداسوم نوح مدنيا ۴

 | ( نوسج نهو سج یه یدابع نع تفهخو یضرف تبضما) :
 مدلبا تعجا رم هک رنوگا زا فیفک یدروب هکر داوا کد تداوررب و

 ا تک دد هکتناو 6 دعا یدروج 7 هکک ک تو و لوشات 1

  هکمدتا لوق هذ رب زاغ نوا یزا_ رهو مدتا ضرفز اغ تّفو شب |

 هک هسوک ره ندکنهاورولوا شلوا ما هنب رب زامن یللا یرزامن شبكرانا |
 دیمهروتک هلع ع لواهلا یپاسیرش منامرپ تودآتا هلاص ل عر

 لوارکاو رولب زا سحر هنااعا رفد كن هر لوا نوا تل لوا ٤

 "لوارکا رولب زاب هتسحرب اکا هیابا كرت نوعا هللا قين لواو هلو! شعا
 اعد هللا لص نرصح ) روا. زاب ههدسرپ کا هس ر نوک لود یصعع

RATE 
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 كه مات یدا هلس هلع لیداریح مدنود ورک هکر روم سو هیلع

 ۱ هد دکر ندزک هک زس كولسوریس هلجوب و مدلوا لخاد هنس هلاخ
 اأ یلاو رطقالو ةا موب دج ا ءاول یدو تالو مدآدلو دیس اناو.) یدبا
  هکردیا تباور ندراع هدصصفلا نیز (رظفالو ةيقلاموب ةنللاعتافم |

 یدا تعاس جوا ند هما ینامز یسلک ورک بودک ك رورس لوا
 1 معاهللاویدبا تعاس ترد هکر دا لدن نده ن بهو قا ندو

 | دملعیلاعت هللا لصادخ لوسر هکر درلشم روتک ی لاعت هللا مه جر رس بایرا)

 یدتبا هلرثاربج هدیوط یذیارعص هدنتفو یعجارندرفسلوا لسو
 رداکد ع یدتا لارج ردک رک راهسعا قبدصت نب ہد ماو شد رق

 لواار ز ردا قددصت نس هدرما لوارکب وبا هس زا قددصترانا رکا
 ریهعم هدجارعم هلرلیدتاوک ر دن و مندبلاط وبا تا یتاه ما ردع رص

 یدیشعاب هر دو ىدا هد ن هناخ مر و ه.لع یلاعد هلا یلص

 نا تاب ی ده وب اھ ما یا هکندروم یداوا حایص نوح

 ۱ رلدد روتک ورک نداوا حایصو راد ر اح ه رک وک ندناورل دتلىا ۱

 اکس مایا مانا نسرلپ وس كج رک هللا لوسراب مد-تا نب ردیا یناهما |
 1 هک ادام هلیوس هدا اق را رفاک و رارکنم یزوسود راهنز ن وساوا ادق

 زا ن نوڪع> هللا یدعا ت رطح لوا را هدا بیذک نسو رهیناشا
 ام هنع یلاعت هللایصر سابع نا ن ٤ا ناهش ندهسوک م مج ییاکحوب

 هدننفو جایص لوصک لوا لسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ردنا

 | هد هصقوب هکیدرولپ ار ز ی د روطوا نو رو لولم ب وراو هرخ
 هدنک وا لرمضح لوا ںواک لھ جودا ردکرک را ەس ا بی ذک:ییاشا رق

 || شعلوا هدافتسا یکی میش داب ی دنیا هل رط ازهتساو یدروطوا

 ردراو لب یدتبا سو هيلع ىلاعت هل یلص ریمغی ردیمراو رخ

 هس دملا ت یدتیا ترمضح ههر یدتیا لهجوبا مدلیارفسرپ هک وب
 زا لوا هک وب یدتبا نوم لوا م دفج هن اوامس ندلا بوراو
 3 لهح وا ی یدشا د ال هی کم هل هح اص كدراو هیارا

 شبا نیست یرضعب ویلوا یراکنا هد یاو نکند و 0

 هیلی وس یخد هدنناب ك هسی رب ترمضح یژوسوب هکب دنا فوخو هلوا

 نسیم رلپ وس خد هم وق دلی ود اکب هکبز وسوب داب یدسشا شب



 هک ۲۱. رم

 بو دبا داب رف ل-هج وبا هرکصن دنا مرلب وس یلب یدتا ترضح
 ندجاوج و فا رطاقاخس» كاک ك اک یول ن بک یب موق یا هکیدرغاح

 کاک داد وساکب لواد ګا یدت ا لهجو ارادا وار طاح ہدارا لوا ںواک |[

 ھچک وب ید شتا ترضح هل وس جد هدلروطح تعاج یز رس
 بودناراکناو بھ موق نال وا رمطاح رلیدتلنا هراوعهو درس داقلا تاب ید

 رادد روا هن رلش اب ین رللا یسص+ب و راردروا هنن رب ر قب رالا ىستەر ٣

 ندمالسا لهاو یدرون روک لاح هش راهرصاق لوةعكرلنا هتسڏ لواو |

 رایدلوا دن رع بونود ندمالسا نید یدیافیعض یرلم السا هک مجرب |
 قب دص رکب وبا بوروس هلتعاجر نالوا عنات هب ودنک لهج وا |8
 ا نسدم زام راو ها۵ تاکرحاص ی دتا هرکن وا و یداک هش او :

 یدشا نودلم لوارلب وسه هکر دتا لاوس قب دص نس هدیشدا رلد وس هن

 هس دعلا تد یب و هک رد یدعت یدا هدن ماتم و ہیک ود :

 یگ داب وسیزوسو قع د یدتاهنع یل هت هللا یضررکب وبا رلیدلبا |[

 رلپ وس یرغوط ید تارکب وبا یدلب وس قیقعت یلب یدتا لهج وا |
 تش ہیک و هک نسلم 3 دبا قا دص ینا هدص وصخ وب نس رب دتا ارلتا 5

 یای لب یدتارکب وا هلکه هکم نیدلوا ح ابص هنو هراو هسدتعلا |[

 ندک وک تا ید هد هظطرب لیماربج هک ارب ز مرد قلدصا هدنزوس ب ٤

 یدنک ھه نور دشرا کا نیم اب كن یاس قحو دا هر 1

 بیو بم رعرا هسروتک هسدعلا تاب یتا هک وب رکا ردیک هلاکم

 رن دنوک لوارکب وبا هکرد رلشع درارضءب یددمروناتناکا هتان هیلوا |

 تع اجر هدنګا شا رق هک ردا وقلم ) یداوا بعلم هلک د ید دصو :

 رای دنیا بواک هاو لربمغب یدبا رلثمروک ییاصقا دم هکیداراو |[
STر وا ا ف صو هزپ ا صفا  aهللا لص ربمخ» نسمرداق  

 كناصف | دصسهو مدروط شد مرداو لب مدتسا ن ردیآ مو هيلع یا ۱

 هر ر نکداردبا فصو نیر, ره ٌكلدصسهو مدیا نام ءرلنا یتفاصوا

 فق و هط رپ سد هلوا عقاو هادشا اکہ هکر داوا بیرق هکم دشر | 1
 كلا هکمداوا نیک ع هلل وش هک رداوا ید تیاوررپ ) مدلوا یک رذیا |

 لیت اربح aK درو دا مد ابش e 2 داوا نیک ع رک ره ی 1

 هنن رق یسهناخ تال.فع هس وشراف كم زوک نوروتک ییاصقا دج

 هع یدرف
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 باوج ها راد ال وس ندتس هر رھ بودا را صوان جء سدیدر5

 س

 | ی دلب وس قیا طم هعقاو یفصو لدعس د رایدتبا شب رف مدریو
 0 رع را هلبق مز هک رلیدتیا لاوس ها ورل دد ردیبک یکیدید هساد د هره ۱

 ۱ یدتاترمض> یک داواق الع و بوروک یرانا جج *رد ۰ دنلوب ماش یر هلف اق ۱

 | كنالفیب یدتیا ترض>رب وربخ ندز هلا ءزب رابدخا رانا مدروک لب |
 رلرایف یواب هودرب هکمدلوا ی الم هدعض ومرپ را رد احور هنس هاو

۳ 

 لوا مدیشءاص وص ن یدنا رلشود وص حدفر هدر رمو ید رارارا |ا

 یرک ندهمارا هود هک كدا لاؤس ندرلنا هدن راک داک مدگاندح دو

 ۱ یدبا یقوت یدنا ییراو وص قاب هد دد لوا ل روص هدنراک دلک ۱

 | ورمیذهنالفیب "لا هکیدروبب هنن و رد هن شنوبارپ وب را دنیا شی رق |[
 | راوس ههودر یک یکبا ندالها هلذاق لوا مدشو اق. دءضوم یرلکدبد

 بوروشود نبر و یدګروا ندخ هود ی راکدن لوا ىدا راشملوا |

 | ردم رغوط مزوسوب هک كروص ندرلنا هدنرلک داک یدل رمق یلوق |

 مر هک رلیدخ.ا لاوس هش و ردو جد هب اشر رل دنا رلنا وال ید ۱

 | هدیعت هرانایدتبا ترضح لوا یدنا هدسنق نم هلفاق صاخ یدک |
 ۲ رلوک هد هلفاق لواو یی رلتتیهو یا رک و كل هلداق لوا نوید مد شرا |

 اا ند هلفاق هک را هود ولک وب هرارغ ططخحتو واکنر زوب یکیاو نکیدیاراو |
 دعو ل زلنا هک دروب و یدابا ناب رر یکیدنا ردک هوا 1

 | رلبدتارلنا ردتو ییذدغوط شوک" نوک رب لوا دوخابن راب یرالوزت |

 | رلیدتتا نودیک ہر شط یاس اف كارخ > هرکصت دنا ردوب ید ناشذرب |

 زا یودق هلفاق كترمضح لوا هک رداقت ( هن و اش دخ صقدقا هللو) |
 : لەك نەي ندشد رق داند و یامص كزوک یک درب و هدعو نوعا |[

 را داوا رظنشم هاتف عولط بوروطوا هدنشابلدک یراکدیدادک بوراو ||

 یدتا یسب رب هاک ان هدیا بی ذکت یت م > لواو بویلک ناو راکات

 یر هود هلفق هتشیا هللاورایدشا ځد تعاجر یدتنا عولط شوک هللاو

 | ررویاک هج وک وا كناو راک رادود يکيا يکي دد لدم لواو یدنروک
 زا لاوسو صا یر هنس هدر و ربخ كرمضح لوا ند هلفاق لهاو ۱

 ا صصعل ن زیو ) یدیا یک یکی دید كت رضح لوا یلک ود رلیدتا |
 ٩ سوف انا طتسدقو فطاخا قربا اک اش رع قدص ومدقال ربعلا لهالاق

 ال اآو هاو لت الد هک وب ( تاع درک | ا هورک لوا هلا هڪ
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 4 روناوا نایدنوف نالوا قلعتم اس ص9 حارعم »۷

 كجا رعم كنرموح لوا كاناو هللا یتفو هکنوساوا كم ولعم ال وا

 نت رپ رکاو ردووب ی الخ ك E a8 ند هلو لها هدٌرع وقو

 راکنا ینآرق صن ار ز روأوا رفاک هللاب ذایعلا هساوا رکنم هحارعم لصا
 نع البل هدبمد یرسا یذلاناهس ) یلاءهدو هناهس هل لاق رواوا شعيا

 هک هروهشم هح رصههگک ثیداحاو ( یصقالادجملایلا مارل اد جس أا

 هل مهجر نيد هاو ردثلوا دراو داب وشاردثلوا بی رقهرتاوت دح
 توسم هتل الضو ع ادتبا نالوا رنم نج ارعء كن رح لوا هدناق ||

 هل هجو ییبارعم كترصح لوا هک رد رلشعا فالتخاءالع نکلورواوا

 یک د شرا دل رم لوا بولوا ق فر هل يح وتر حور یره طم دسجیدا

 9 > وتفرپ حور ن گلاب ه رفع ول تولاو هدناکم یرهطم د ج هس ول |[

 هدناوتت ترمضح لوا ا | بهاذاکا مجرب ندالع یدل وا هناور 8

 هح أ روم روس یحوتفر حورز ن گن | هد کم یدک یرهطع د س> و

 یراب ور کت ایا هک رد رلقفتم هدانعم وب ءالأع هل چ ارج جد رلد دارا

 هکرد ول یراق دص كرلنا ار ار ز رد,دنمهح قلعتا واو رد .دصو قح |

(fیاو ط.د كن هلئسم وب کت ) مهد واو م اس الو مهبعا ماش  

 اک هدا یها اصخ مو هیلع لا من هللا یلص كريم
 ند اهنع يلاعد هللا یٰطر هعیدص هداع ی ده ذم وب و یلاعت هللا ءاشنا

 ید كفاص-نا دو رار دا تد اور رها نسحو هو امو

 یرالیاد هب راعدم كتعاجو و رد رطان کو یزوس هداك مان نربس |

 مالک ار ز(سانال هتفالا لا را قلااب ورلاانلعج امو ) رد هع رک تاوب

 هکتن ردع اش ه.دیا یاس او ردد-:تائعم تام روک سود ا ور هدب رع

 هک رز وب تب اکح ن دم ا.کح م الس ]| هيلع فس وب لاتا نج

 ربع ترمع> ید هدتآور ر, و ( لبق نه یاب ور ل 9 i اده)

 هللاقدص دعا) رروپ هد هصق کدنااداهرغبولک هر هکم هدا ور

 یید> جارعم هک را ردالال دتسا ید ه-اکناو ( قاب او را هلوسر

 ید رو ت رطح لوا رک ردا واد زاو هفتاد لث رله رط

 دس
EET FETE IES 

 كن رالد ۱ اه رصادنو در (عنانیو)

 ۲ ۳۳ ۳. و ۳



۲۱۳ $ 

 1 ردشع د هک ردل ون اع هللا یر ند هع دص هسا ام جد یسد رب |

 ىرل بڪ ەد ند العو (اسو هيلع هلا یلص هللا لوسر دسج دعفام) |

 | كنرمضح لوا یدیا هدوش وا یبارعم هراک وک اما یدیا هدلقن انوا |
ED ۱1 رجلا نمالیل هدب یرمسا ی | ناجم ا) رلر دلا هجا رعم بولا  

 | دجس هک هلا قل الد یس هع رک تبآ ( یصق الا دهم یا مارا
 وا ناب هلا یدل وا هدا ز ندا ارسا رکارلردشا ارسا تد [غ یبا ص قا |ا

 اش مطعم اما ) 3 دابا و لس مھ ك ۴ 3 [سارز یدا رولت روس

 حور تج ارعم كن رطح لوا هک ردا وا ی رلق دلوا به اذ ك-َةلخو

 | هسدقلا تب یا هدنرا در كن هصک یدا هدقلقناب وا هلبا یدسجو
 | یییصقت اق اس هکتن رلددراقیح هراک وک ینا ندس دملا تب رلیدتلیا

 ۱ ید ید ) ورد 8 ه درعد یربسا هکن ۳ صا ره اظو یدئاوا رکذ

 ۰ ج Aa وا لاو هزاعو لیوان تو دا لودع ندتهیع>و رهاظو ردنا :

 : هب و ثد احا هد روما نالوا نا را وغ رک هاک رهو رد و ترو ره

 ۱ قبال ك٤ا راکنا یتا هیلوا فلا هب هیع رش دعاوفو هلوا شعرا

 هدیع ح وز یرسا دکد دیا و رهاظ ی دیلوا هدب اوخا رسا رکا رداکد

 ۱ تایضص هد اب زهاسو هاڪ ىلا ت اهلا لص راع و یدبا رواد

 || الفع عج ارز یدز ال اقل اج هراکنا نوا شب رق بویلوا لص اح ۱

 ۳ راک وک تا یادم ک هریک" دود یس ر ندس ااا ر دک ادت

 | هلوا شم روک یمهج و تاجو هل وا شم" ربا هنیءهز ورک بوسغیچ |
 ۱ یدیل وا ۴ چہ یا روم ك ساع> لوارکا ۳4 ردوب ید لیلدر و

 ۱ رهدیا بیذکت هک ادایم هلی وس هشد رد ی هصقوب هت رمضح لوا یت اهما |

 ٤ تد نه هد از هل دس قا دصا ۵ هعقا وو هشت دص رکب ولاو ید رعد

 هلدبس یوعدوب یرلیضءب ند رانا لسمو یدز الوا لص اح ف رش |

 | كنیرلن اوراک ندرو رس لوا راک رشمو یدیارا زالوادن رم ن دند
 || رد احور جارعءاماو یدرا م روص نةصوو هن اشد كن اصقا دو

 ی < ً تبآ ) سالنال دف الا لان را قلاب و را اناج امو ( لرد

 ٠ دا رعهلبا اور هکر دراو لاتا اریز ردلکد مامت ی رللالد تعا هلبس



۳ 
 هلا زوک هک ردپ ر دصم نف ىأرا ۇر ارز هلواه رصپ تو ر
 ENS ENES هح رکا رد اک د هنس ام كەروك

 هلا زوک اب ور ردیسد ركب رع یاععف ۳ هك متم راعشاو هدهساا عياش

 كا ور ( عارصم ) ردشءد هکت رد ٹو ا لیعتسم ه_نسانعم كمروک

 هللا رنا نا هدب راک ےک و ۶# ضل نم ییعا نيعل اب

 ا نار وا تب اهر رفساتجرت ناف اھ للا

 جد نالوا رهاطو راد ریسه هلا نیع یاب ور ییا ور هد اوب

 تحوم هسا ناب روک N O ورد  هق یا یلاعت قح ار زردو

 اض ز داوا هدسانعم سود كنا و ۇرەد هروك ذه تیاوب زال وا هو

 ار زردق ول صا هد داوا لزا هدحا روم هصق ك اوب هن وا

Eا وا لزان هد نس هصق هډ دخ تدآ ون هک ردرلشلوا  

 سا شبا هرع بوراو هبهکم هکیدا شم روک هدنشود ترضح لوا
 هدارا لواو یدشربا هنیدودح هيس دح بوعیح ند هنده هلتع رع لوا

 یدلک ه هدم بولود ن نسکعا ادا ییهرع تولوا هللاراقك

 نال وا دین هد ولق كرل سم نوگا صوصخو دوصم ند هاتفو

ECای و ح سم لا هاش یدا  TSN ESهللا ءاشنار دکور  

 هکردلوا دارم ندا ور هدشآوب هک رد رلّنع د رار قم ضع و یاس

 كتر طح لوا نالف ینب هکید روک هدنش ودسو هيلع هللا یلص ریمغب
 هدا ز ترض > ند هعقاو لوا رلب دقیح هدنا اشم رلت وي” ھن رين

 رک رداوا لو كن هتعقاو وب رد دعا هل سضح لوا یدل وا ردکتم

 | سد رز رواوا ءاشداپ هدن رلت الو ندعي رارول وب تم وکحو تکا# رلنا
 یدلوا:نام داش ند رسل و سو هيلع لاھ هللا لص ترڪ > لوا

 ےک یراک دا راکنا یہ یناعسج جارەم كنب و اعمو هشب اعاما)

 هرمش ص هدتفو لوا هس هک دا نوهکنا هج رب دقت ید داوا ثبابو

 هدن ام روا هب واععو یدیغو ق وذو ندل او ۱۹1 وا هریقص یدا

 ید-یلکد ففاو وانعم وب ندنهج لوا ی دشم ےک ھم السا زونه

 حاق رد دەم كن رے لوا هک ر داوا باوض راد تی الج ءا و

 ا ا اراویراجارس
 ۱ هکر داوا دراو هدنسصع) 2 سو دح قرط 4 هد اف یب ¢
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 عانانا انب ) هدو رپ و ( تبلا داع مانانا ان ) ید رود نرمه>

 هدبشیا و درب و مدروب وا هدت ن یعب ( مططا یف r رو رگ ف

 یدعاحآ وس كسب م دا ہرچطح هدتاورر و مدر و وا هد >

 ۱ یرسا هلا ) هک دشرا هلو جد هدنناور ضعإ و مدنا هد هکم نو

 | كيلاط وبا هدفدشاوا ارسا ت رمطح لوا ینعد ( بلاط ینا بعش نم هب

 یتاهما تسیف تای! ) هکیدلک جد هد باوررپ و یدیآ هد دش

 ت مے > لو ,Nl ىلا (یتانا فا لاد لء لا ۰ نم هدهشو

 یرهاط كیا اور و سی یدل هداتس كی اه ما هدو داوا ارسا

 در روح لوا را هد هک رداوا قیفوت هجو ردیف انمو ض رام هر رب

 | ینیا دنس هلا هل عتاهم ام دک د روک دارم نا
 ]| "دا را ل زا رو ریس لوا ن رح ویدا یا اط وا تفشمش ع ا

 یدنک یی هناخ لوا هلا راتعاو یدیشاوب اغو وشد هدنا نولوا نااس | |

 یا لیناریحو یدید ( قب فقس ج رو ) بور و تفاضا هزل

 | شعاطنوحاردص قشهدارا لوایدتابا هعارطا دجسم ند هناخلوا

 | فیذخ مون نسب ساعنرا دقمرب تقو لوا هترضح لوادک ا ا
 0 هدناناور صعب و هلوا شعا ربع هل مون ندساعت لوا بولوا یراط

 یبانعموب یتیدرویب ( ناظقیلاو مانلا تیب تنکو) هرژوا یغیدلوا دراو
 ی دح جا رعم هک ر داوا هک ه دن اف یھ وا ۲# رد دوم ||

 | اا سوب نا لبق رف ههل. EI عقاو هدنشصد كن راش رط

 | یجارعم صف ما یوار هدق رط لوا( م ارطا دما ین یف مان وهو |

 | ( مارا دجهلانوهو ظءتساف ) هدن رخآ كثب دح لوا بودیا داربا |

 : یس هص دج | رعد هکردلوا یساضتعم كنب ره.ط كم رط ول سد ردٌشءد /

 | هلوا شلوامفاوهدباوخوهلوا شاوا عقاومدقم ندنروهط تون ماخاب

 ا هدا ی داوا ددعتم ج ارعم رکا زرد هک ردل وا یی اوج ال اکشا وب

 أ دوخا و ل کیک وا لد اه هب یوار مس وت الا و ردقوب لاکشا الصا

 یی ردکرک ا صصص ها جارعم سا یهبلا یو نا لف ||

 ردهنسانعم ( حارعلاتنانا هلا یو نا لبق )تعد( هيلا یو نا لق ) |

 أ تولوا تاو ( یرخ الل انا 2 هدناورو هکزریددوخاب و رک كعد ١

 | رات 4 ر اس سپ ردشم اهاوا نیت یب داوا ہرکصاب مدقم ندیحو ۱
1 
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 .ba اس او ( چ دعا هر د کم حو لوز هل س ےن رد

 اش مود هش یسهدهاش«توکس من رطاخلر مات لوا :
 دک هدناف یجم درد ل  هلوا یه ابئاو تقافا ندنلغش ع وجر |

 ۰ تاداع ق راوخ ۰ دص ی ردص قش كا رطح لوا هک رداوا

 1 5 واوا نارمحو شوه رم هلرب ندع یسا اد یش هک ردشلوا او 1

 هل وا تدل 3 هلرد هدیآ هدهاخرم تورو لایت لوا هکر NE هدو ٤

 : ر هسراقیح نکروب ندنحاورلهسراینراق كنهن رک ردشف وایراس :

 ندناالصاو ید اررمم مح هتیرضح لوا یعاوب ورولوا كاله هتلا ِ

1 
۲ 

 هک رد |یدبا ندنرلیفوص ندع هک هرج یا نا یداتگهدهاش لاو دردرب

 0 ناعا 13 ل نی رسا 5 1 یش ی ردص لرورس لواییاعاو 9 5

 7 5 هدکتنا قش ینب ردص كنا نکیارداق هسکشیا ولم هلبا تکحو |!

 هکید روک ترضح لوا ن وچار ز هل وا هدا ز یتیفب توق ان 1

 | در دو ررمطو بس ار , ج کا هدل اح ل واو یداوا قش ی ردص :

 كله ءو فواع عیج بولوا نیرطمو و تم اتیلقكنا همم را لاو ِ

 ه داش كنایلاس یحو ) الاقعو الا مهالعاو سالا عشا ناک )

 لع ےک رداوا هک ,دن او ییحسا ۶# (ییطامورمصلاعازام) یدرور

 ۱ ردكم Ls هد ماو اکا ید ابناراس هس وب یعحوصح :

 هکر دشلوادراو ۵ :هصو كن رطح لوا نوعکنا رولوا نیما ند هر داص ۱

۱ 

 ثید>رپ هدنس هصق هنیکس توبات یربط یدتا هللا هجررع> نیا جش ۱
 ردیاراهشا ینب راتکر اشم هدصوصخوب كلانا راس هکیدتبا تباور |
 (ءاس الا ب ولقاهیف لس قلا تشطا هذ ن اک لاق ثیح) |

 ۱۳ ساک و كلا فرش ی روم ست ظعاو انوا ||
 ترضح شا بودا تاور ییارعد هصق هدنضعب كشرله رط 1

 وا ۶.دناهدنشط ل وا هک هلتٌطر راددلک لت اکیمو لیت اربح هکشم روب

 || هکردلوا ٭ هدناف ییا ل یدیارردالسغ نرلنطبكمدقتام |
 ۱ مهارب ات رمضح لوا هک ردشلوا دراو هدنسصءب ن دلانا ور 1

 ET ىج دب اللا ادیلع سوم ا تاق ° ا هيلع 4
7 ۰ E: E 

 ج



4 3 
 ۰ 5 ۰ 3 ۳ ا

 فور اھو هدک وک تاق یج ا ی! ردا G7 اورر و ) ردشهروک

 8 ی 39 کیا قسو و یر ی یساردا تا دا ور صد و هد درد

 می رلثاور هلج وب سا ردسهرو ۳۲و دک وک ۳۳ ۳ 4جوا 1 اسالع و ۱

ITI”و  

1 

۱ 

 ۱ هند دع كحارعمرکمردر ذعتم قیفوتوعج ئام را وب هجر دعت ییئدلوا

 : مز وهناوا جحر 2 . رژوا تا ی تاناور ضا دوخا هناوا لا

 1 رد مح راو حصا كلاناور گی ار رکو تب ود>ا ردم هصق حش ەد اس کوب

 دهه دنر آهر هد زایدنا داسحا هک ردل وا هک هد اف یجد #۴
 1 نود

 یس روک هدناو اعم نادا جا كرلنا كارم > لوا نکیا را شاوا

 1 *ارلدا هک رد راو ی.عجا هک رد وب ںاوج ندلاکشا ولو رود روک لکشم

 مطعا یرمضح لواوخا هلوا شالوا لکشتم هنن رلما جار وص یرلجور

 مدعم ندر٤ وڌ تعایقان هلوا شلوا راصحا ید احا كارلا نوا

 : مدآ هل تعءدو ( هک هدناباو )صد و رهلوا شعا جراو را ها ترمض> لوا

 رد ك وه ی4 ولو اوا دراو ) مهم او ءان الا نم + ود ن

 ۱ تدح نالوا رو ذم هداک و هک ردلوا د هدیاف یحزرکس ول

 | ندسان عيج مالسلاهیلع فسوب کردیا تاالد اکا یرهاظ كحارعم
 | لجو انا اذاف ) هک ردشم روس هد اش كنا ترضح ارزهلوا نسخا

 || راس ی عردبلا لر تلاك نسب سانلا لضفدق هلا قاخام نسحا

ES)مس دحر یعموت سا  E9 یدنک نو له هکر دذ [ 

 1 تعدام ) ردشعنا تاور ندنع رط در یلاعت هللایضر كلامن سد ایا

 اه>و مچا مگنت ناکو توصلا نسحو ه>ولا نس> اإلا ا هللا

 هب تددحول رکا هک رداوا اوج گالاک شا وب ) اا وص مهنسحاو

 دارم هلا ییدح ساسالا لصف دو هد>ارعم د هارو شدرا د.وع

 ك اع ص ءاو رو)وا لجن هرژوا قلوا یسادعام ندز؟ریمغیب مرز

 ینو یرلک دد رداکد لخاد یسفنودنک هد اطخ موع كتم

 سنو هل ضو تش او ها ڪو رع رور 27 کز ك ا وم

 هس رواوا ندوک ره ندرس EES ارز یدیا لک د ندن زو

 3 تعصو ۳۳ یبلک و را كال ۳ قیح هکر یم رب سد ردع وه ذم

 | كتا یساکی هکلب هلوا فصتم هک ردنکع هصت هلیادسح یی هلی

7 7 AT 



 ۱ هب ۸

 یک

 هش رزوا هنسا نالوا توو هیت یرلتها دع ترک هود 3

 هلرلدا یدا یطنعم ین: رحا ناصقن یراتغلاخ رانا هکیدا ندی ا

ESرز یادبا مرتبه ی ر>ا ناصه ثاسو» ۵تاا یر رحا ن  

 رد راو رجا لث كن رارحا كراندا عابا هبو دنک نوا ریهعب ره

 ته وا لج هب یرع دعا اتما یعمول یساکب كد > هلع ئو

 مسو هيلع یلاعت هللا یلص كزع ربمغب مزب هجگ لوا ارز رداکد نک#
 تد وو وو ال وا مداو نداسوه ہد نص وصح زاع نو ةا

 دراو دند ص ءو كل دح قرط هک ید وا مدا و ند رم 2

 “إ٤ مه دشا یو ناو و) ۳ یسوء ترمهه> یدک نا وا

 ۱ هرکصادت كناسومامار دش ەر وج ( تع>ر نب> یل مهرحو تر مه نیح

 | صع هزر مب مز یدآ رم ندري عل عولوود یداوآ ثوعمء ناوحر

 ا 2 قح یدارم یلدا ندزوس و هکلب یدآ دعا دارا 2

 هتسارب هباوحرپ هدلاتسو نسوا اعد قح هک دا ا وانو هوش هنر

 ۱ طء سا َ كل رر مد ن الک م دوم نا هکید روح ات ایا

 ندنرل رخ ان ثیدح حارشرلبدیا ریکاو نسا ندنا هج رکا یدیشءامروب
 ۰ رعت ول مالا .a کو ترصح ۳ رارد تب رزوا كتا یرل.صعد

 29 ۳ ا <a وش نس ترە >ح لوا ار ز

 یدبا ناوج زونهندتوف لاک ایوک یدیشمها روهط ربا 2 ندنرا 1 كلر
 نوک یلد رود فرد aa دم ر ورس لوا دسر دم لها نوهلنا

 س

 TTT IE aa an aaa ar aer arana aaa anaes amana naam aaa naan aera سم
 ای 03 O TSS 0 تست RC 0۵ رک ٩۱ HERES 1م و N O E رزرو ی رجب و 9: و6۱ )۵ ک (۱4 یک ETE TITY AKER ما ایا رپ ۳ ۷

 ندرمهح لوا نده > ن * س یلدص رکب ونار: د د باش هبرمع> لوا

 هدف یو ا 2 رلو داما قالطا ا ج رکیوا ن دار ص

 رد ا یا یهتن 1ا هردس ami عقاو o "باور ضع

 مواع» نك لد ندا 9 ن یر د اهاس هد ارم هدف هک نو 2

 ید 7 ۳ ایسآ E N هدحار ورم e هکندلوا

 هلا هدا ز ناهناو ۹ هلت ر دی تب دح ا تاور
 ا یو ار هوش س هک ردنکع قیفوت هللا هجو وب الاو وردک مه

 هم "رب نوا 9 هلوا E وک یحد ی بد فک



۳33 
 رواوا مولعم ےل وش ند ج ارعم ثب دتح ی هدب 3
 هرکصن دناوصو هراهتلا ه هردس یا داوا نشر اک ه رع> لوا

 ی درلڈ دح یربغو یدنا ددعحوا رهعاک ناناوا ضرع لواو یدل ا |ا

 هدس دولا تد راهساک هترمطح لوا هکردنا تاالد راثدحلوا هک راو

 كذرظ لوا هک رد راو د ٹ٫دح ا اورد

 یره اط كرلت اور و س شارو یدناراو وص هدنرو لسع هدنرب
 ضرعه-اک هترمح لوا هک ردو قیفوت هجو ) هدنو ردیفاتتم هن ررپ

 ةردس تبوترب و هدسدلا تی تبوئر ردشلوا مقاو تبو یکیا ققلوا
 هن راصتخا كرلب وار قالتخا نالوا هدنددص كز هساک لوا هداهتنلا |

 یراج هدهردس لصا یدنا تردرهساک عوخ مالک لصاحردل و |ا
 لسع یس رو یدیا دوس یسډ رو یناص بآ یسیرب هرزوا ید داوا |

 || م وله هک رداوا + هداف یھ نوا ۴# یدارجخ یسر و
 | یییاعتقح هدجارعم لل رسو هيلع یلاعت هللا لص السر دیس هک هلوا

 بمهاذ اکا یسصمد رد راشعا قالتخا ال هدندب دمروک بور وک

 ۱ وب ابو لات هون دص اع بهذم و و را اف روگ مر رلاوا

  SDSSسم ۰

 هکمدروص ند ەشااع ردا قوریسم هکر دل وهنم ندع ار ندعارک ۱

 یدتا تور و باوح هسلاع ید روک ردح قعد هرد# یار لھ أ

 ندنتخ هد تاکنز وس وا كنسقیقح یا( تاد یز فقدسا ) |
 هک رد راو هنسل حوا قورس یدتا هتمدأص ه رک صن دنا یدر, روا م رال

 ِ هک رداوا یسارب كرلنا رلروس نالا قیفصلا لد هسرد e قا

 نوا لالدتسا ییداعدم هر صادنارلبوس نالا هسر دیدروک نر رع

 هللا یر هشااع هاب و ( راصب ۱ هکر دنال ) یدووا ی هعرک تاو 1

 یدلبا لال دنسا هلا تباوت قب ور ین هکر دا وعنم ند اه ع لات ۲

 الوسر لسر وا باس ءارو نموا ایحوالا هللا هملکی نارمل ناکامو )
 ت رع هک رداوا لال دتسا هحو هاو (ءاشیام هنذاب ج ويف

 | یدلیا رمع> هنر كلروص جوا ییلک" ه رب ند واندا لات قح

 لاسرا دوخاب كال وس نداح یارو هطساوالب دوخا ماها هاو

 | ندر افغرذ وبا هداوو كا یوس هلږس یو لوسر بودا لوسر

 || ید هکر داو س همارب رد وا عقاو فا ع تااور هنع او هللا یر



 یکیر هللا لوسراب هکمدشا لاوس لسو هيلع یلاعت هللا یلص ندادخ لوسر
 هکر داوا جد تیاورر و ( هاراینارون ) یدتا ترض> لوا یکدروک

 ندرذ وبا هغو (ارول تب ) یدروج ترضح هدتاوح تلا وسوب

 ہیک لوا لسو هيلع ىلاعت هللا لص ریمغس هک ردلوا د تاور ر

 یدسم روک ها یزوک شاب یدروک هللا یزوک لکوک بیان ق>
 هدج ارعع ابا ترمضح لوا هکراپ دلوا بهاذاکا عج ر ندااګو
 ند سصب نس>و ندع ابعنآ بهذد:و و یدروگ ۵ یا قح

 ندنیعبا و ۱ دو ندب رهزو رابح الا بمآ و رب لا ن هو رعو
 به دمو یعاسنا رکا ناو یرعشا ی ولاو رداوعتم ندتعاجر

 یول زوک لکوک هکردراو یقالخا هدام تعاج و نکلو رد رهرزوا

 یاس هللایضر ندسابع نا یدروک یهلزوک شاب هسخوب یدروک

Eھات تاداور  Eهدا ەز لرل تاور لوا کر ور 1  

 i هل. یزوک لکوک ه دن سيضم و شاوا ععاو ید روک قالطم

 هدوم یقلطمءاش هر دیلصا "هدسعاق دهناتطرپ ندالعو ساوا ديدم ولد

 ۱ دلی لکوک یدارم ندء1طلوا كسابعنا بودی آ لج
 ۲ ز رعد بوما ق وت ا كتاور یکیاو هةناسط رو راشعد ردکعد

 تو یکیا هلیس هع رک ت "آ ( کر ام هار دعاو ) تعور هم لوا

 ۱ هلا یزوک شا هدر و اد و هلا یز رک لکوک هدنر یدلوا مداو

 بذک ام)بوتاوا تاور ندسابع نا ہراس ٥ حک نکل راشع د یدروک

 یر یا هدنرمسفن كنس هع رک تبآ ( یرخا هل هار دقلو یأرام داوفلا

 رد هطاحا دا رم هلبا تم وب هکر دا وا باوج ا لبا تمآ (راصبالا

 لاعت هللاهجر ی ذ هرو رگ مزالتب ۇر نند هطاحا نتو ر داکد تیوری

 سامعنا یدتا دم رطع هکر 7 ا تار ند ھم که هدنعءاح یدنک

 هل | یلص هللا لوسر بودنا تاع ما قور هللایزوک شاب امه ع هللا یصر ۱

 هک ردن ال ) اعتق > مدد ان هدک د د یدروآ درورپ )مو هیلع

 لاذ لو ) یدتبا بوریو باوجاکب سابع نا یعدعروب (راصبالا
 دیلبال رسا هلل ت ۳ ا یجبا كنهشداع اما ( ءرونوه یدلا هرو یلیحاذا

 ملت نی ا منا واز تك كب اح ی مال هکردلوا باوج



 يک ۲۲۱ %

 || هک زررد دوخ ابو هوا لسصاح زمسم الک تیر هکزاج ارز رد-اکد
 || ردلک د ماسهلا رد اج ېب مالک دارم ن د يحو هد ۵: رڪ ت

 دقوالا ماعنمامو ردضعبلا ص وصح ماع ه٤ رک تا هکزرد دوخا |

 هک رد رعد یسضع ند دع اورد هرو هشم هی ضعلا 4: صخ

 ۲ .دژاو ى لیلد ۲ او ایقت هد وسارب زود نوا ضق وت هدالتتموپ

 | هثسوو ردلیوأت لباقو ضرات یرالیاد كفرط یکیاو ردشهالوا
 ۱ (هبلن) هلوا نکم قعلوا افتکا هلبا نط لباد هدنا هکر داک د ندن ايلع

 | ید روک هللا یزوک لکوک یییلاستق> ترمضح لوا هک لوا مولسعم
 رداکد كعد یدلوا لصاح هللا ی هنرمض> لوا درج یدا رم رب د

 | كل رلنا هکلب یدبا ملاع ی یاس قح هدنامز عیج رورس لوا ارز
 | یک ینیدنارب یزوک شاب تب دحا لالج ترضح هک ردلوا یرادارع
 یچا رعم هیضف و ءا هللاو یدلبا قلخ قبور هدیاد كترمَصح لوا

 || باک لقتسمرپ هکعیا ناب و طب ماتا یلاوحا نالوا قاستماک او

 | لمح یلیصفت هدایز ند هبت رمو باک وب و ردجا تح هکفیا فنصت
 | هکراردنا ردشاوا عقاو ىس هنعق لوألا ةقعلا ةع هدلاسو و ) رداکد

 || ترابز یب هک تبب هدنتهوم ج د-سعک رف ىکا نوا ند هث دم لها

 | یکیاو ندجرزح هلق یرفتنوا كل هلا لوا رلبدلک هب هکم هلل دصق

 | ذاعم فوعو هرارزی دعسا رایج راما یدیا ندسوا لک یرفن

 | تماصلا ن ةدابعو ورعن رذنمو هداسعن دءسو تالام ی عقارو

 ۰ ناهشاا E میهلاوبا رلیسوا اما رلب دنا صام نبذبععو هبا لادن زر و

 | تواوا یالم هنرضح لوا هد هبقع را, و و یدا هدعاسن عوعو

 هللا یصر ندتماصاا ن ةدابع نیعججا منع یلاعت هللایصر رلیدت | تع

 | یل دت هللا لص هلا لوسر اتعیاب ) یدتا هکر دشعربا هتعص هنع یاعت

 | (هرکلاو طشالاو مسلاو رمسعلا ین ةعاطااو معلا ىلع سو هلع
 ١ ىلاعت هللا لص ترضح رابدتبا تعجا رھ ه هی دم رلثا نوح هکر دلم

 ا یدردنوک هر بس ده بوشوو هل هلا رانا یر ع نب بءصم لسو هلع

 هل س لوا هب وق وا نارق هرانا بودا ند عارم علما هر هنس دم لهاا

 یس هجا وخ كن ەن دم لها ند رایدید ندم لها“ ی رقم هر ن بعصع
 9 حرزرخ و سوا هڪرد ]وا یجد تیاور ر و ) رواوا ك-ءد یل و



> 
 ملعت هزار ر: نکا رلب دا احر نورد" وک ن وتکم هروح لوا

 1 نام ۱ لک ترض> نهب روب لاسرا هسوآ رب نوا یا مشو
 هنا رم ثنءرارز ندعسا یداک هر هن دم نوح بعصء یدرو لاسرا

 قلخو یدلوا لوغشم هم اکحاو نآرق ملت هدارا لواو یداوا لزان

 هدناا لا د اه نادعسو رطح ن د ساو ی دابا توعد هه السا

 ویک لمتالا دی یب د ڪم ن دوس ه رکصذ دلارل داوا نام۶

 هن دمو را داوا ناسم ندر یسلک ود یدلبا توعد دما رس[ راب دا

 هک ركه هيمو ناس ند روعو ندرا هدا ۾ دلا هاخر ندنرا ها

 هعجج هنب رب یزان رهط نوچ ہک ردو رح یدلاق راهناخ دودس»م حأقرپ
 یزاع هعج هکندروس مالعا هب دن دم لها ترضح یداوا ضر# یزام

 هلا یرازاتس# هن دم رين بعصع هدتاورر و هرارزن دعسا را هلیق
 را دلو یزاع هءج

 هندمو هیئات هبفع تعیو یعباقو کالب ىج وا نوا ندنون
 e رولوا ناو رک ذ لوسر اتیا ترم یادتا هر فکس

 لب یججوانوا ندنودننوج هک ردرل شعر ونک هللا ےھ جر رس لها

 : را را یدک ید هکیدل وا قلعتم کا یا ۶ دق "هدارا یدلوا لخاد

 یرفک لهاو مهر عاق رو هک ساحاو ترها هرو رسلوا تو دنا

 رە رو: > وا هدداور و ب رگهژو+ سا ند هت دم لها ۾ ۵: س لوا هديا ا

 2 > ندنرا رفاکو ناسم كە دم ندوب هلو ر سوا زە 0

 کاش اس ند هلح لواو را راک هر هک هل دص تراز هلل اتا هد“ وم

 هرورسلوا تودا ق اورا تروع یکبا و را حوا شعب هدتاورر و یدک

 ندر هدهآ قدرمدت مابا هکیدرب و هدعو هرلنا ترضح راردتا تاق الم

 5 كوك ر هدا تعب تولوا مطاح E دعع هد ہیک یمنکیا

 هدسارالا فصت ی دلوا یس هک یصیا درشت ماناردا كلام
 قدلوا هجوم هب هبهع وا رک ند راک رشم ںوع۔> ندا رود یدنک

 یگ تورو تک رخ مدع» ندڙ و هيلع یلاعر هللا لص ادخ لوسر

 ید شد رد هدتفو لوا سابعو یدیشاک هه اک هدعو لوا هللا ساع
 لوا نوا ماعهاو وا هما ترش هداژ ردار بر و ید هرزوا

 | نالوا ال بوراو ا ادعا ال هارب هلکنا هماقم



 هک ۲۲۳ $

 رور لوا بوراو چدزب هرکصا دنا یدا قارز كلام ی مفار

 سابع ندنا ژاغآ هذوس ادتا ,دساح لوا لدش ربا هنتمدخ یمزالم
 لو هد هللا لص دڅ هک ردوب ی ۵ دم له یدا ید

 1 یار هک ردعقم جد ولو ردعتمو زب رع هدنس ارا یوو ی دنک

 || لصتم رس بواوا عطع» ندزب دڅ نکلو زرهدبا ظفح ندنرل نود
 ١ بودا فو هر ۵ سا کیک دا هدتعو کا هدااح ییدس رسا قلوا

 | عا هرکبناج رم. دج نک هسروارب یک حالوا مدو تبات هدررکب دهع
 ال یجدیادامعا یرکفجالوا مدق تبا هدزکیدعو رک او نوسنک هی هنیدم | ۳

 | یدنک دج هک زس هب وق هدر هش یدک نوت د /یدهخ رک هسدا لک د

 | یرازوس ثاک. دید سابعیارلیدتا راص)ا ردز رع هدنسارا یوو

 هدکەح POR هایت رهو هل وس لدنك نس هللا لوس راب دشا

 | ءاڕ هک ردلوا د تباورر و هلا نایب نمرنسا كلا هدنفح رکو

 | هنسذر یرمغ ندنالوا هدرعسا مدرک وک مر رکا هللاو یدتا رور نا |ا
 فو هب ها رکیدشا هدعو رگ دوصهم مز ا لدرلب وس سلا یدیاوا

 نره هردص ندا ردکعا قا زاب ناح هدناو كنا وسرو هللا ردکتا

 هللا لوسرابرایدتارلنا یدوقوا نارق هرلناو یدرو بودا دا هزوس
E ۱۱ میس لبع ىتوەلاب ) ىدتا ت رمح دا تعب هن رزوا كب  

 صالا لعو رمسلاو مس | ین ةقْلاو لسکلاو طلا ین ةعاطااو

 ىلعو عال ةمول نوفاخالو هلان اول وقت ناو رکنلا نع یهتلاو فورا
 کءانا و یکتا هم نوعنغ اع مکیلع تعدد اذا یاو ەن نوت نا

 عاعسامسربد هن ره ه سس هک هن رزوا انا دا تعییاکب ید ( ےکج اوزاو

 هدو قحو نسهدنا دایعناو تعا طا هدلاحره هع او رسردنا

 : 3 توت وس یزوسیحو ها وب یر ھه یو یورعم

 N داک هک ا ل سو مد هیور ود TE DY هت

 کک دتا ظە> یرکد ايعو لهاو یر رلبقن ی دنک و نمسددنآ مدرب 0

 | نوعا لرس یدا تنج هدلاشءو سد زس هدا ظف> نب ندهتسا |

 ۱ رو رعم ی ءار ال وا ردبا 7 یلاع | یر کال ۴ 51 تک ( هژ وا

Ktنوڪچ ادسخ لوا یدتا بولوط لا لرضح ۱ هقلخ هلهح نس  
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 0 دل وا سد ۳1 تەب ۹۳ لدتا رگ ۵ هک هرزوا رو هاون ىکا

 ادتبا ندراصذا هکر ردیاو یدبا لوا ندبا تعیب ادعا هترضح لوا |

 *هل.] هک رداوا ی رلعز كرا لا باما یدا لوا د ن )لک همالسا

 یب اماید,اهرارز نب دهسا ندنآتعب ءادعا هرضحلوا هد هات دفع

 ۱ ی دبا ن اهلا نب م.هلاوا ندبا تە ءادعا هک راردبا لسمشالا دبع

 بکر ل دابا تعیب هترمض>لوا بودبا تعباتءاکا جد ی !

 ا عرریزب هللا لوسرابیدش ا ناه تلا ن نب منی علاوبا هکر دیو معز دکلامنب

 عح-طةو ماکشسا م 5 یدوهع لوا هدز ق ق: :اومو دوهع 1 ا

 | هک ادام مدیا ی گیناوء و دوهع جد لک تور بانج ژرهدبا

 | هر و هبا فو ترم هد اکس یلاعت ق>و زو هرو دک و ییهاو ز ر نوچ

 نسهدبا لر یز بودیا عوجر هک هل ېو موق یدنک ورک نس سد

 مسن ندز وسو لسو هلع یلامت هللا یلص هللا لوسرز الق نسنهزب |
 | براحامکنماناو ته ملتا مذهلا مذهاو مدلا مدلالب ) یدتنا بوروب |[

 | راتخا رفن یکیا نوا ندرلناءر کصادنا ( ماس نم ملاساو ےب راحنم

 یزوهط كران لوا یدلبا بصذ راقت 0 ۳ صا یرلنا بولا |

 یدتا هکردلوا N ند سوا یواو ندجر رخ |

 هبضقور ھ9 ونوس« للا چه راەء کک مکیدعبا رابتخا هتاعت ندرازمس

 را تخ ا نوعا ےن ۳ ار ل 9 مب راتحاوب هکس نوک

 هرلنا ت رطح ی داوا ررقمو نیسعم رل يعن نوجوردشعبا باذعناو |
 كناسع نیر راوح 2 یییفک كمو رکی داوا ییعلزس ی دتا ِ

 نوچ هک ردلقن ) لیهکح هنب رزوا كما هاج نی و رلبدبا یلیقک |!
 هل ادب زاوا نوقبح ه رژوا هبقع ن اطیش یداوا مات تەب سما

 هد دم لها د نها م دعك نسم ەروابب مه بجاع لهاا هکیدتا ادن |

 | هل .ةمو هبراخ هلکزمس هکرلبدتنا قافلا هن رژوا كناو یدلنا تد هللا |

 هللاو هللاود-ع یا ممسا ةبقملا بزا اذه ) هکیدروب ترض> رهدیا ||

 هلل !لوسراب یدتا هانصا م ن ةدابع ن ساع ندراتصما ( كل“ نع روال

| 

 ندلق یتراکممم یف م لها حابص نوعقح اد < u ؟ا 1

 7 مس ردع وا رومأم هلا ل زوده هکندروب ترصح مهروچگ 8

 ندنرڪ ری تی د لدي 2 ین



 و
1 5 ۱ 

 سا رد نوح هک راردبا و ) ردشلوا عقاو هد ها یذ هام مدة یا حوا 3

 ۵د کم لها رلبد) وا فقفاو هة رلک دشا تعجب در رس ّوح لوا لراصاا ۱

 | هد هرز وا كسا هام هلعرب هک كدتشوا رابدتا بولک ها یس هلفا ۱

 نيع ی رک سش# هد روک د ردم ےک ر 4 نکل نشا تعب

 عقاولاقوردقو نع ربسخ ندُشیاو و نشهاشا یسا وز هکر لب دا ۱

 | یس هلاق هنیدم سپ رایدلیوس یرغوط یدیغوب یراربخ ندشیاوپكرانا |
 || هدندص قیفحو شدنفن كربخ لوا شیرفو رابدلبا تعجارع هنی رلنطو |!
 | هترلفع كرلتدم ردتسردو تسارربخ یرلکدتشا لوا هکر لیدل بواوا |

 1 رذنم رلردشرا هورع ن رذمو هدابع ندعس ندهندم لها بوشود |

  هبیدسکم بویلغاب ندسافق شیرالاو راردنوط یدعس یدک بوقیج |
 مر یدال كصعدو رلیدتا هیمان تزاحو مطع ن رج راددروتک 1

 یو هک ردلوا نالوا ت - لصم و لوععم ردیغ ارغوا لون ك: رع راحت

 | ید عس نودا لو. یزو- و وب هدي ڪڪ هب هن هات نمس هر ولاص ||

 1 be 4 و نه یداوا هج وتم هن هش دج رل مالسات راد رویلاص ح

 ی 1 ا ۱ ِ .dA :عیلامع هللا یصر نا ۳ لوس

 تره هثع هللا یضر كق دص رک ٍ وبا 2

 ډک رونلوا ناب یکیدتک ها هشبح بودا

 د لاک هر یدنک كشدرف هع لات هللایصر یقلدص رکبونا هدااس و

 بول |ندا ندم سو هیاع هلل | یلص ربمغ» نوا یرلک دتا رارمطاو ادا

 هداو ید ش را هلح مان دالا ء كر نوح یدلوا ناور هشناح هد

 ج هکیدتا لاوس بواک هاو كرکب وا هنعدلا نا یسولوا كس هلق

 || بورود ندمرهش یب موق هک در و باوج رکب وبا نسردیک هدف

 عار ۹ : راک درورپ بودناراذگو تشک هد مه یوزر هکمرل. د رلب دراقرح

 و 3 رطو ۵ دم قالسخا اا رکی وبا هنعد)ا نا مدیا تداہع هلا ۵

 ۱ رل رک تنسرتب ایا یدتا بولوا عنام نوجا یک دلیپ یتسهدیدس

 زالوا كروس ندرهش om توهرح ندنرهش ۷

 کت داسع ما رهشس راو ب ونود ورک علا هع راوح یدنک نسا

 دکم هع داانا اک ب وئود هر ۵ کم هل هلکنا رک وا لوا لوس
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 | نوک ند رهش یرل تیک کوا یدتشا ت ودنا ناوالم هتسااها

 یا ی و زا یحاص ےس تاع“و هضر تافص کد ولا سرر وس

 لو ی راو> یا دعا نا سا رق ردعشملا ۶-4اماو راوح ات

 یاب هلا وس هرکب وا هک را دید کا نکلو رل, دنوط ررمء بو دا

 ال سا یدنک" یزاو نودا تداأبع ا EEE تسل گن

 هل ار هنسا لوا یو نوش وقوا هدنس ها یدک یادو نوسایف

 کز رافروُد ارز نوعا هراکشاو راهظا یروها لواو نوسعا اذیا

 ل الصا توروشد هو یزع رانالعواو یزع ر لتر وع مر هلتهح لوا

 نوک حاقر رکب وبا یدلب و هو دص لاک تروص هدعد) انا يانا

 هدنک وا تاس هراس بوياق اع ہری ص ا یدتا یک ی رک درد

 ید روقوا نآ روو رند مدد لوا یزاعو تودنا ادب دشهر

 ا را لاد لف دص وج یر الف واو ترودو كشوف

 بچ ںوقاب ا لواو کادر رولوا EE ةا كة دص یدژر_دیشدا

 | ینک یییالغا قوجو یلکروب هقفوب قیدص هکو بلاحو یدرردیا

 هدابز رلیدلوا فقاو هلاحو نوچ شيرة ید رواکود یاب كنب رزوک |[
 یرلبو اب E ن الواو تروء ەكرلىدۆروۆو رلددلوا دكر

 A مدآ هنت اق هنغدلا نا رامدبا ليم همالساند هلفلوا قیفر

 | هرکیونا بودا لوبق یکاما كنز هنغدا نااب هک رپ دشاو رلیدتروتک |

 تو دنآ تداسع جدا هنر همس رکن هک هل ظر لوا كل دیشهرب و ناما

 | كنيوا ب ودا زواج یطرمش لوا رکب وبا ید هعاراهظا لاح

 3 هداك رس شات ۵ دا ییدابع ت ودا ادب لیکم نوا

 ع هراکشآ نن دابع دوح او نوساز کد راو كاب هکنلب وعاکا

 سا ۳ رکیانااب سا بوراو ۳ رکی وبا د-+۶عد]ا نا نوسدا ا 1

 3 نسشماع اافو هط رش نس هس ر وصتت رلریسا كا لو یگراوح مب

 | مب دو-> او لوا یضار هط رش نا وا لوق هلیا رلث اب ی دعا

 ی هوس سس یخ توسط سس دم سو سس سا اس و سس سس سسس س. 4 كز وسرو ادو مدستادر ییزاوج ا قادصلادر یک راوج
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 زانا هن دم لسو هلع لامن فارس ۳ تا 3

 نخ ابو هل ارخا هد اب تر ط> لوا كشارقو يرلد ره

 ور رخ هرورسسلوا لب رج ییب رک دنا ت روش ها لت او
 و ییبدلوا روم ا هذان اے کت هب له

 لوا هلا در دع لها نوح رک ردرلء روتک لا ةا م6 رر ب تابرا

 یناراب لر ورس لواو یداو ماکعسا تعایم دعع هدنایم ت طح
 نرضح سد یدررگوا رداّق هغهروط هد هکم ندسادا ۵ کرم

 یاعد هللا یلص ندلاعدیس یدرو تصخر نوعا ترعه هره دم هرلتا

 رل درس و اکب یر, .کیکجەدا ترع لس هکیدروب رد وم سو هلع

 ہد ذح y9 ده كه یا رد 0 د سارا كعاط کا ردناتساحر 1

 مدکیا ترحا ھم هکم دروآ هدشود ید روب هک ردشلوا دراو جد : ۱

 لوا لوا ۳ دوخابو دعا رب لوا هکعردیا نط ی دن سل رب ند هکم 0

 اسد هللا لص ندهللا لوسر ناجا هکر دالفت ( ش٤ا هب لم دو |

 هرکصا دنا ید ربع نا بعصع ندا ت رحم ادعا هر ھن لم )سو هيلع ۱

 صاقو یا دوس و لالب و رمان نراب ع هرکصا دنا مونکم ما نا 0

 جو و هبا یٹک ی رک: ند اڪڪا با طح نرگ هرکصا درانا :

 ندا ترڪ ادا هب هن دم هک ردروطم هدربس بک بو ) رابدروپ ||
 تەجا رص هب کک ند ھا هگکیدا ید اک فریم لا لمع ی E اسوا 1

 ی دا ترڪ هدر سن هلْغءالوا ن کی لک ا 5 رشم قد

 نوعا ترڪ هی ھه کە یلدص رکب وبا هک هن ردو ص هددراګ مد ل

 لسو هیلع یاسمن هللا لص ترم> هد دلوا لوغذم هکر ادنرفس |

 برف د نع دن هک ردوب مد ما هلا ربص نو ؟ حاقر ر گیانااب یدتنا

 1 مانا یدما ر ۹۹ واز a هلس واوا ق و اکو اوا ا هر

 ردم راو كدا هغلوا ا هب ریه بب رق نع نوداوا ادد اکہ ما

 هلرارو رس لول ات هکيدنیا فقو قددص سپ ر دراو لب یدتیاترضح |ا

 هکیدروک هدنسابژ ر هد مابا لوا رکب وبا هکر ار دباو هلوا هارهو قیفر |
 یدلوا لخاده هک رهش بواوا لزا هیهکم ءاصطب ندک وک یآ ۱

 1 رم ءاملوا سپ یداوا نشور ندنسایضو رون كلا یرقلاما یارصو

 نڍ زو ید داف 5 هد هنو دم توی e هو ER ورک
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 بودا تعفاوم ههام لوا رازدساب قوحو یدلیق روم هلیعاعش ر

 بولاق هیاوه هاملوا هلبا رازدلب كی هے هرکصن دنا رایدیا هد هل
 زو.>واالا یدبا نشورناک اک ییز كنه دمو رلیدلوا لزان هب هکم مرح

 هام لوا هرکصندنا یدیلکد نشور هناخ زوبر د هدتباورر و هاخ شا

 رارق هدنل زم كل هشنام هد هتیدم ب واک تودنا ليم هنفرط ناع“1 ورک

 باس> یب لواو یدل ږد رومو نشور هليسابضو رونی رب نیهزو یدلبا

 لواو یدلوا ادیب ويقر بولپ رار سپ رابدبا هلج هلبا ءام لوا رازدلپ
 هغءال غا یدنابوا ند وغ وا نوج رکبوبا یدلوا دیدبان هدو لوا هام
 یدیا ف ورعم هلا اور رعت )ع رکب ویا هدنابم ب رع ار ز یدلشاب

 یکید روک لوا هکب دلی یدلبا رظن هلا را تعا هن ريع كنار لوا
 ہاکنا هک ردیساب رقاو باعصا كنا رازدلیو ردس اتفآ كنااسر تالف هام
 لواو ردک رک رها ت تنرعم هه ده بودارابتخا تبرد تقفاوم

 رد راکج هدیا رسو محف یب ر هکم وجر هر هکم ها رازدلب لوا كهام

 و تب :د رمصضح لوا هد هدم كن هثداع نور ها ریه کر هش اع و

 ددان هدنا ل-هام لوا ب وابرا لرو ردیفج الوا فرش هل یشارف
 لوا هرکب وبا رد-هکج هدا تافو هد هش دم كناينا دس یسم وا
 یرو يع ترج اھم ندنطو یر یدلوا لص اح یکیاند هعقاو

 ی دعاه ی دنک یدک ی دا 3 تو را« ندر ارا دس

 تبح اصم كن ضح لوا یراب ردک رک هس ریو لاتب رغاکب قوج

 # ىوه هيف بلعللام صرالا بیطاو (رعش ) عديم و ندلا نن راقهو

 بوباسب ہود یکیا قیدصهکر اشم رونک 3 ناتس بیبطا عم ط ایا ےس

 راو ام ها ت رڪ هب هن دم ك رمّضح لو او یدر دا راه

 یدتا هک ردلوفتم ندامه:عیلاعت هللا یضر سابعا ) یدرکح راظتنا

 یدرب وهلا هع رک تیاوب ییندا ترجاهمهر ه دم هترضح لوا یلاعت يح

 یل لعحاو ق دص ح رح نج رخاو قدص لخ دم نلخ دا بر لقو)

 باكا نو- هک راثهرویب تد هل و ریس له | (ارمصا اناطاس كندل م

 هنی دم كلج هديا ترج اهم )سو هيلع نان هللا ىلص ههالا لوسر
 لوا هک رای دلیب هکم رافک راب دنک هبا را لوا بواوا ادیب رب نیش ر یک

 دک رک راها تب ا 6 اراتدهو اولو (رلناترض»

 < شارف ¥
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 ۱ هدهودنلارادنوحا كيا میدن و رکذ رب هدنعح كن رمضح لوا شرق

 ۲۱| تويم رک درک و رګا ندعماه بات هکرابدامق مک ی وبقو رایدلوا عج

 1 نوکر لانا هسنهک هدنت روص ردر ناسطیش راهہل وا ففاو هلاح لوا |

 ۱ رب یا رلب دتا کا رافک یدیشمروطوا هدراکرب بواوا رهاط هدسلکلوا

 | دج ن یدتاناطیشیدروتک ےک بارا و زمسر غذا مزب نسو نسل درب هن

 یزکی رل وق وقو م دروک ل زوک یرکب را زوب رس ےدشکر ب ن دنس هلبق
 سابتقا هنر ندنآ ب ودیشیا یزکمالک كزمس هکمدلید مدلوشوخ

 || هدنوب مب رکا مرولیب یکیدیا هن نکی دوصقمو دارمندیعهچوب و مدیا |
 || رلیدشا هش رب ر شب رو یدید عهدیک ه-سرواک هورکم هرس مغیداوا
 1 E یا رد 5وت ا هرس ندوب واز هک یکم رد دن کا

 هل و یشبا كد هتشاا راب دتا بوروا داش هزوس سوق ه-؛اح

 1 هب ی دنک هک ر دلکد دهل ندنا نوڪعح ادخوزسروتلب هکیدل وا

aسا هک هرکد رژوا لرس هککا لاتفو برح هدو دا وب رمهطو  

 | رایدتبا قافتا هش رزوا كنا ب ود ردک رک كنا رکفواارب هدا و

 || یتسویف بودبا سبح هد هل اخرب بوکچ هریجتز رومد یا یدتبا یسبرب
 | كالهەد هلاخ لواات رک كمر و ندهرصب یتبارشو ماعط بوبا مکح

 ٤ موق كلا ار ز رد اک د لوععم رب دن وب ید تا یدجرب هدیک تواوا

 || راردبا ص الخ ند رکا ل نس یا هدن رلقدل وا رادربخ یس هل قو

 ۲ هلوا مفاو هظع ههلاقم هدزکارا زس هللا یوق كناهکر دلات>او

 یدجییسب یتا یدستیا ید یسی رب ) هلوا لاله زکتعا ج كزرسو
 || یدجم رپ هدیک هس ردیک هپ هرات رک یقهرافیچ بوروس ندزما
 1 ینمالکو اتوالحو ب زوس ولت طلدڅ رداکد هنس درب دنوب یدتا

 || قلخ هس رراو هر هلره لوا هدقد راشح بوروس ینا زس نمسم ناب

 قافناو راردبا تعب اک | ب ولوا هتش رفو هتفیش هنم الک ف طا كنا

 موق یلکود راردبا بارخو كاله یزسو رارواک هزککنج زس بودیا
 ےظعناکا سپ رروتک هتیرب یربیدن قحو رای وس یرغوطربپ وب رای دتا
 ماشه نبا لهج وبا عا ماندبو تانک ق س راید روترا یی رکنو
 زوبهدیاباضتناو رایتخاروالدناوجر ند هلق رهدک ر داوا مآ رب یدتا

 جلف نادر بوراو هن رزوا كلان زوبهرب و راجاف نکسک ه نی ر رهو |

 | هللابف میج ید كنا راهدیا هل وب ن وج راهدبا لت یاو رل هروشوا
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 قو ارداق هوا هبا لئابق هد قانع دبع نب ب واوا مانع
 ص الخ ب ووب 8 یسد كنازب و راروا وا یضار هاد كنا هرورمطلاب

 ردسیکیدبد كنشک وب باوص یر هت-شبا یدتا ی دج رب ز رولوا
 لواو رلب ده و ن دا ب وديا قافتا كس رژوا کتا ی” هاچ سد

 لاب رکءذاو ۱ ه- رک تن اوت کت رلیداوا لوعسم داعار لرهم

 هللاو هللا رکع و ن ورکع و لوح رع وا ۰ واتس وا 4 وتب او راک

 ترضح نیما لیئاربح هکر دلقن) رر و رخ ندلاح لوا ( نرکالارمخ

 || هنر و یدابا رادربخ ندلاعوب یرورسوا بواک ندناق نیلاماا بر
 هک ره هک وب هکیدتاو )=€ دم هللا نا ) هکندرونک نامرف

 a لھ ب و رول عاري ردت س نوک یسدراو ھا هدکشود كقد

 31 یاد کز ههاراسک یدلوا ها نوح ہلا ترک ها
 هک رل دلوا رطتعو رب داوا E هنسورف ی دا ك سهح هرژوا

 یدتا ها صا ره 5 بواوا حالم 6١ هلع یلاعد هللا لص

 هک و نس مردیک اط نداراوب ن رد رل_ثعلا دص کی رافک

 نوت روا هک وتس وا یو سضح درب ناسا مب و تا نا ۹ 2 مب

 یدک هک ره كر موج لوا یک دد ی موج در ویدد

 هکن وط نیما کلک وک یلعا یدتاو یدنا سابا یکی دلروا هش رزوا

 ج دتاورر و) ردکر کرا هسالوا رد او ۵ م ردشرار Say € اکس زلنا

 رقس ی راب نب ردراش مر و نذاهترع* هب هن دم اکب یلعایدرویبک ردلوا
 ۳ ملادو نالوا هد د:ک ترضح لواو مردیک نف رط هش دم توروک یرادت

 لواجد E تور و a راح اص A داوا ملسا a ع یرلتاماو

 هللا ییصكربمغس دهحو هللامرک ىلع سد هلکهب هن دم ریه:عع هلرورس

 هل رزوا روح ءادرلوا بوتا هرزوا یصاخ سیارو )سو هلع لادا |

 تویقوا ندن)وا یسهروصس سد مسو دیلع ی اما هللا لص ترض حو یدکج

 هد مهانش غا #0 هفلخ ۷ و EE مهلدا ید د |لعحو )ات

 ی دحاص قرط جوار هس ر زوا كرلتا و یک ةا نورص ال ۱

 یرهثشک مس تاالض ه.داب لوا ۳ یدعک توا رغواهش ژرزاو |

 یا رم 0 ہیک ا 0 Ra ا ۷ 1
 : 9 E لوا

۳ 
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 یو یلاعل قح > یدینعا اد هرو ربس ل وا یسا ھم ک بونا هدنشارف

 هدرکارا بو دیا شادنرق هزکبرب رب یزمسنب هک هل اکرم و لییارپجیدلیا
 مدلیق هداب ز ندن رع کک رب یب رک رکیز و مدلغاب ةاخاو« دک

 رم رع كنشا دنرف هک رد رکو ند نمد سا

 | هبه هنشا دنرف قس دار ید ےک ن رع تودا راشا

 | ززاشغاب ه هسیک یزع رعزپ یبهآ | رایدتا یسیرب ره كرانا هیلبا
 1 ه رانا لامعت قح ر واک هن هز ن دست ایح ا رخ مزال ت : اے هر

 ]| نسزالوایت ۲ بااط ییا ن ىلع نوڪت لیناکیمو لب "اری>اب هکیدتنا چو

 | مدنا شاخ اب ةاخاوم دقع هدنراارا بودا شادن رق ید هلکنا ن
 | ه رزوا یابخ یدک یننامح كلا و یدلیوادف هد 2 ا ع

 ل دا طوح نان رم ادعا یا بوش ا هر ید کیک س یدلدا راثا

 | لی اربج بوروطوا هنجوا یغابا لیاکیءو هنجوا یاب كناضدرم ىلع

 ی و ردع د لزوک هز هیلبا ها ایم هن رزوا|یراکلم هاکنا یاعا قح

 هاراد> ر هد هکنآ ره e2 د دن کوا نامرغ سرغز کالم (رعش ) نیان وس

 ۰ ساناا نمو)یدلوالزاتهد ا لوا هعرک تدآوب هکر ردیاو ۹۴ د در سه

 | یدنکیدقاو ( دابعلاب فور هللاو هللا ةاض ره ءافتسا هم یرمشب نم

 یا نیفبقعو صاعلایا نر مکحولهحوبا هکر ډا تیا ور ندنحاشم

 یدع 97 طو هل طع ناو 0 هاو ثٿ بر E ی رمطل و ا. وم |

 ہیک لوا هالو ےس یزالغوا حا حو یا ی او بها واو

 یدبا ن درلنراو هن دصق یلتق سو هيلع یلاعت هللا لص كار ضح

 اس ندو نویح ن اخرورس لوا نوح هک ردل وعنم)

 : یدتا هرانا نولوا رهاط لس لو هرکصا دنامز ۰ د بوک

 ا ادد یدعا یینک لوا ورام هدجج راب ا ورو هو
 || قاربط حوارب هزکبرزوا سو بوسقیج ندساس هل اخد ن وصعح

 | هللا یرللارلنا سپ نکی دم روک ینا نسو یدک بوک بوجاص
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 ¦ نددنرارزوایراقارمط لواورلیدلو قاریطهد راتسوا وهدنرلشاب رایدالقوب |
 موب یس هلج كرانالحاص قاربط هن رارزوا هه لواهک ردیا ) رلیدکتس ۱

 كرضح لوا بوق اب ندذغرابومقرافک ی دمت روق یس ر واوا لو:ةءهدرد

 رلردتا سا رد مضح لوانات هک رل دت | نظ رددروک صخعتر هد. ۱

 هک رابدلید بوربک دنسورجا هناخروناب شوتروا یتسابل د هتشیاهللاو |
 یی یعرلنا نوح یدعل او ند شارف یطد ص ىلع مدن امر هدازوا لا ۴

 یرضوط صع نر وری خود یدنکد هرلنوب مدع هکر اب دابرلبدروک ۳

 رلنا را یدشا لء رد ه دو دم هکر ل.د روص ندیلعس ردشا وس

 | رلیدلوالوذشم هصتل و شنق لاح ك:رمطضح لوا بواوا لصخو نارم>
 ینایاوب یا رمل ع هکر درلشهرونک هدتاور) راب دکح ی رللاندیلصو |8

 فاطنمو × یہ ا طو نهر خ شن تیقو ( رعش)ردثایوس هدناب لوا

 لوطااوذ هاج ٭ هاو رکع نم فاخ هل ۱ لوسر *رڪ ابو قت ماا تسلا

 | ظفح ینو قوم # انمآ راغلاف هللا ل وسر تايو * رکلا نم هل الا
 لتقلا ىلع یسفن تنطو دعف*« ننوتشامو مهيعارا تب و *رتسینو هل الا

 ىدا هک ردو ره اهنعیاعت هللایضر نده دص هشناع # رسالاو

 یدشا یسب رب دیا شمروطوا هد نم هناخ هداج | قاشوق نوک رب

 هن e نناسايط لسو هيلع ا هلا ل اج لودر هت ردا
 یداع كڳ هر ص ندقد رق نوک كار طح لواو ررو 25 ش

 هیارا 2 یتا نوسلوا ادفاکا ماباب مانا یدتا رکبوبا ری
 ناذینساو یدشرا بولک ترضح لوا سپ ردشمرونک معظع ممارب

 نوسعیح هرشط هساا راوک هدنگا وایدتاو یدرک یرگا بودا

 چ یر ندم در رد کیا هدسعاق ےن مب هللا لوس را یدتنا رکبو |

 یدتا ترض> سرد هشاام تالھا ید: ک یسار یک لرلزا هکر دف و |[

 یدستیا رکب ونا یدرب و نذا هت رعه اکب لاشن قسح هکل وا شاپ |[

 قیفر كتس بودیک هلی هلکس هکم راید ل ( فا لوسراب ةباضصاا 0
 كاوا محاصو قیفر نس لب یدشبا ترضح لوا كبح اصءو |

re mm a e e n a a iv rn e e 
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 ندنزوسوب كارم ید. دا هُسداع هکر دلوا ید ناف رو )دگر < | ۳

 ج كد هنامز لوا تو یدلغا نت علل داشو چ د مد روک ی رکد وبا 8

 رب وبا مد نو مده و عل داعا نیش رورسو ت و ۱
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 ترضح رور لورق ردکنس یرب كن هود یکیاوب هللا ل وس ر ا یدسیا

 مکل» ید روب هکردوب ځد تباور رو ) مدتبالوق هلیماهب یدستا |
 in لوا هللا لوس راب یدتا رکی وبا نی زلو ا راو هبهود نایلوا |
 مردا لوب هللاا اهد كد دلا دسر زا | ه هکت نکل او قو یدشا ترمضح ا

 ىدفاو لا هلا اهد هيلرد هوا لر طاخ به یدتسا رگب وبا

 ی دتا شاع ) یدنا مهردزو رکس یساه ك ەود لوا هک ادق نوک

 ا دنا بیر هرفسرپ بوروک ینکرادت یفس هلرلنا هلعاس لبحت نوکلوا |
 ۱ لواو قدوق هتحا هرفس بو رش نویقر هک رداوا ځد تیاوررو) |

 | ن داب اما یزق كرکب وہا یدیا لکد رمطاح بیا قجایلغاب ین هرفس |
 ن ویلغاب هبهرفس نس هراب ر یدتا هراب کیا ب ور افیح نع اشوف ٤

 یو رار كاش رد لوا ورز و یدناشوق
 ن اطقلا تاذ ) اکا ندنهچ لوا ی |
 | ررفعو شراب هلوا جا انادوبدوم ناوخر هرکب یا تا هلادضو |
 بولک ەزو راغ هداتفو هک و هلوا هدنسارا شبرق ن رد وکلا دل |
 1 شرارس هر هربهف نت رماعیسوادازآلرکب ولاوهرب د شر اهرلنا ب رخ كراك ۰

 1 ف هلقو هروتک دوس هرلنا هد دیک نوهخل وا یماءط هک هکر لب دتا

 ۰ هدعواک اورادد وطز و غالوق هلترحا یی دیکر مات طه را ن هللاد,عندلتد :

 | ءرو راغ هرکصن دنوکچوا یز هودورلیدتا ےلسناکا یتب) هود بورو |
 هدئس هناخ لرکب وبا هکر دم ورم ندرکب ینا تد اء ارل دید رونک هزګاق :

eا رفص هامو یدلا هأ ینلبم یا رد كس  

 || نالوا «دنرزوا ماطی بیک لوالا میر"هر اب یسهح ۲ یبجشرکس یرکی 1

 || ندهکعهکر ارد هثرزوا كنارمسلها زکر )راک بوقیح ندشاوب هرکن هرک

 هدب هد الو رلیصء!و ىدا یس ہیک هدنشود یراک دنک بوةیح

 || هکر واوا هلهجو لوا قرفوت شبام كتاور یکیاوبو یدیا یسک |
 || ندراغوهلوا یەک هبنشصب یرلق دقیج ندنس هلاخ كرکبوبا ند هکم |

 | یسکع كنوب دوخاب هوا یسهجک هنشود یراهجوت هب هنب دم بوقیچ ||
 زا هرو راغ لسو بلع یلاعت هللا لص ربمغ هک ردلق" ) معا هاو هلوا |
 | كتش رل-هم را یعاباو یدبا شم راق ج نیرتج وا هداوب نک

 كرابمو دلوا ىره اظ ىزا كد د رلقارا هدربات ید مصاب هنیراجوا |

۱ 
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  DT DRIESTتست سو ست اس سس سس ۱۲

 یدردشربا هی رغاكرافبولا هنس هفرا یتا رکبوبا یداوا حورح یراق اب
 مے هرک نب مدعم ندنس هرافو ات روب فقوت هظدرب هللا لوسراب یدتاو ۱

 را نوسغااکس نودا تباعااکب هسداراو تفا ریو هو رکمربهدنحما راغرک ا

 ی داق و رع» هل وا ییماو اھو نکسم ر رو اج راغ لواو یدید

 رکب ولا قاوک ارق تباغ هکید روک هراء هرب یدرمک ورا رکڊ وبا سا

 ا ا یدسلبا طارتا بوروطوا ها راث لوا |
 0 ۰ لوس ر جا ید هقیط هللا را هلصو يکیدل هراب ندسش اولا ی راکاد ۱

 زا كنغاا ىدا امو هم هقیط یتآ یرهراب ك-:ب اوما هکیدااق كولد |
 هللا لوسراب لکورګاو یدلبا مکحت بوق هنتسوا تاکلد لوا نس هوا |
 | حاص نوح رلب دا دما هدنا ۵ هک لوا تورک ورحا ترضح یدد ۱

 | ید روک نا ا سو هیاع یاست هللا یلص ربمغب یدا وا

 | تیاکح لاح تروص ركبوا یدلوا هج كساس كنس رگیاب ا یدتاو

 هرکد وا ترضح یدد مدافط هرکلد بويل هراب یاب ید بودیا

 | ندندش كالاحلوا بوقوصراب رفعو رلنالب یرکیوباو یدلیا راعدربخ |
 | یاحلواتاشاک دیس یدراقآ بواواناور هرزوا یرافاکب یاب یرزوک |

 ل التح ترضح سس( انعم هللا نا نوک )رک دانا یدعا تور وک

 تفخ عونرب هداماق كرکب ویا بودا لازتا تو ریصر تب دسحا

 هکم روک ربا ررمض هرکب وبا رارو اج هرکصا دناو یدل وا ادس م اراو

 یباغا نالیغدرب هدنس وہ3 لراغلوا یاس قح هک رازدناو رل بحل وا رداو

 بوراو هجک لوا هک دتا ماهاا هرلنحرکوک یشحو تاجر و یدروت

 | رلید روغ وام هطروع هصک لوا هو رلیدا هووب هد جانا نالیغ» لوا
 دئسوق كراغلوا A ۱۳ هد ما اک هوا لادا قس و

 ن هردو مرا ند زو كلام ن نارد زود را دف رل.د رک رلغا

 هگیدتنا ما ه> اغار یلاءدق> هک ردب و مع مهنعیاعد هللا یطر ند ه.ش

 ندرشط هکلیوشهلوالئاح هترمض>لوا بوروط هدنرارب كترمح لوا

 ۲ زادسع .قوح ندرس لها شب دحوب چروک یر لوا یک نقاب
 كش دحو یرار 7 ضد ردح ن کت | رثی دا رکذ بودا دارا

 كر ورس لوا E23 ی 9 ا هللاو رابد د ردٌتعط یسوار

 4 ركبوا ¥
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 یسهناخ كرکبوبا نوا ید رول نغیداوا یفادص لاک هلا رکبوبا
 ۱ لرکبودا راو دبا موا عم یلاوحا تک نج لوااترلیدراو هنسورف :

 TE اعا ردهد هر كابا هکر لد روص هدق دوی هرشط اعا یزد

 ۱ ربط کر a زود كيامسا تود ازوا لا نوعلام له>ودا ى

 و است اور ( E توفیح ید 4 وک نيڪ الوو تعا

 او لا رالف اا یسیلکود را ا لرلنا بودا صقل |

 هدا اوح لوا رلتد# ک كد هسلاو> ته ر لج نوئوط یزالوا هلا ||

 رلاک لدهزبا وب هتشا بواوا نار فلاق لوا رلیدایق م راض یزرا

 نیش هراغ ن وجو یدید نزا: راشءوق هب هر نب رلمد3 ه سو

 زواح یراغوبرلیشک نالوا نکیولطم رس یدعا فاق رید-ش را

 ندرل؛ ود ۲۱ ترا لوعراب یدتا قل دص کی ودا هدااخوا ردرلذم اعا

 تاشاک هحاوخ ررروک یز هّملا هسلا قاب ندا كش رلفانا یسارب

 نوح رافک هکر دلقن ( احهالات هللانیساب نظام ) رکباباا درو وب
 نوحرلنا رلیدجوا ندر هوډ بو روا را وک لوا رایدلک هتسوفزاغ
 تولوا سوپ ام رلید روک یغآ تک رواو یسهط روع كرا ج رکوک

 كاک#رواوبو بولوا هتسکش را هطروء وب یدیلوا شهرک هراغوب د رکا
 سو هي ls ل هللا یص ملاعديس رب دد یدرولب زوب یراهدرو یرلغا

 ندرلیدن؟ یی ضم كتعاج لوا هلتتس لوا یلاعت قح هک داب

 رلد دعا هب را رافک هک ردلوا جد تاور رو ) یداق فورصم

 ار A 5 راغا هدراغود مدعم ندرعوط ندنانا د راک ع روا وډ

 ۲ را ری نا نار ا زار دام
 ۸ شا لوا نال وا رد اص ندزلنا رد دنلسد را دح رک وک یکیا لوا

 کسه هراثا ییمرح هکعو یدلیا اعد ريخ هرانا ترضح هدنس هلل اقم

 اه هکعنا دیص ی انا هک را هوو هدا رارلدد هدتسور هکی دا و

 زا یدد رد A ENR EEE قح هدنعح كحر واو ردلکد

 وا مداخو باخ ندارا لوارافک هصعلا ) ید زوم یا ندلتف یاو

 هکیدردتا ادل رلیدانم هدنلفساولعا كنهکم لهجوپا رایدتک بوئود

 هن کم یر دلوادوخابو هس ررو ک بواوب ےک ره یرک ابا ید



 را تا O TT لصتم ندسس لوا را یدید مب هرب و هود زول اک | دس ردا تلالد

 ینیدروی هجوت هنفرط هن دم ںوقیچ ندراغ كترسع> لوا ۴
 ډچ روس وا ناب لاوحاو روما نالوا ضراع هدرال وب و

 یاس كن وك یعچوا رلب داوا هدراخ دهک جوا نوح هک رداع |

 یر هود هل رج و« هدعو نالوا امدّهم یلئد طق را ن هللادبع هدنتفو

 یداک ی دهر یھذ ن رهاع كحهدا قازوغال وفو یدروتک هنس وقراغ

 اه دد لیا ماع ید هتي رپ برلواراوس رکب وا هل اربمغب هن ر كرل هود
 0 یاراو هک ل ارام نر لوا لیدی هد راکوا : یاو ا ردن

 : ه-ءدرا یدتا بودا تیاکح رکب e هوو قلشوق نوک |

 ساطر ه اک ات مر وک ردیمراو 2 ردنابلط یز ندرعدرآ هکم دقاب

 بوراو هد اج ساط لوا یدناراو یس هکلوکر ادقمرب كش؛ط لوا مدروک

 رادقمرب هللا لوسرات مدتاومدزاتسویر ومدنلزود یتیرب هکل وک مدیا |

 كنارڪڪ لوا نیو یدوبوا بودا ترمط> لوا روب تح اسا بوتان |ا

 شک هب مالغ یا مدخاو مدروک نأ وج رب هاکان مردود ی ها رطا

 2 اوج لک نالو بودناداب ف IS کر و ناب وح لوا

 بلط دوس رادعم رب ندا مدارواس یی یش ۲ يک دد لوان ویدید

 نوت وغ وص یدوس لوا ید روغ صد وس حدقرب اکب مدعا
 ی دیشب وا ندوه وا مدتلدا هند اق كت رمضح لواو مداووص جازا |

 یدسحا رادعهرر ترضح لوا ما یدوسوب هللا ل وسراب هک م دتاو

 دن اور)لد فک تواوا اراوس سپ مدد ۸ هدیک یداوا قیقو ج وک

 لوم ما لک لا شوا هل ربع ما دن دو هدلود رورس لوا کر لی و

 دوم ما هک وب لاکو یدارغوا هئس ری كن هیعا رخ دلاخ تش هکناع

 یت رمضح لوا یدیا شهروطوا هدنس وق هي یدیا نوت اخ هل اعر
 تاو امرخ ندنا ترّهح لوا یدسا ت وعد هلا ا4۶ هدک د روک

 هدزرگ ایه مز ل لس ول هکیدر و باوج دوهم ۱ هروب لواتات یدلبا بلط

 نریضح یدا لک د م غب رد یدیلوا ص رج اا کک و

 هد روک نو قرار یلدا ا اا لو هيلع هللا لص ۱

 كل ويد لوڈ ا هکر در وب سد ساق رک ر ا

E یدوس ۳ 



 ا ا ت ل ا سس سس سس سس تست سر
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 | دوس ندنغاقرا تباغ نورد لوا یدتبا دبعم ما هلوا راو چه یدوس
 ۱ كسا ررپ و روئس د اکب یدتا ت صح رداک د و دژرس دن ص قلوءوا
 || نوسلوا ادق اکس مال مانا بور و روتسد دبعم ما ع اغاص ین ویڈ لوا
 دنکوا ینوبقلوا )و هيلع یلاعت هللا یلص هللالوسرسپ یدید عاص
 | ع>را نجرا 1 هللا مسب ) بوشیاب هنس هع هلبا یرالا كرابمو ید روک

 1 بوبا یب رلفادا یکیا نوہق لاطای ہدک د د (اهنشیف اهلكرا ےھالا

 ٣ رهظمو یدخعا باقر ند دبعم ما ت سّصج یدلوط هلا دوس ی رادع

 EN ٤ هح لها یدوس ییبدعاص ادا ىدغاص دوس هل: رللا

 یدنک هرکصذ دنا ید ر و هند راق یفر یدنک هرکصخدنا رلد دحارلنا

 | یداوا هلاور هلو بور داوط هلا دوس ییرلباق كل دبعء ماو یدجا

 ۹ نوا یا ی مکا دم ولا ج وز لدعم ما هر ص ام زر

 بودا ھا ید روک شلوط هلا دوس یرلباق نالوا هدا رهو یدلک

 ندلح وب رع رلنویف وادوس دوخ مز هک, دلک ند هرت هزب دوسو ید
 هک هللاو و دا دعم ما ردة ول نویق وادوسهد هيو و ردهدر قارا قد

 | یزوس ولنو الحو یزوب روک شوخ كناو ید-اک یشک رابمرب هزب
 | فاصوا كنرضح لوا مانو یدیاراو ی ناو یعهف نازو
 || نوح دیعهوبا یدلبا ناس هلا هعدد ترابع ن ار سو لکشو نقالخاو

 م هللاو هکر دا یدّتشا یقاصوا حرش ناف لا هص ال لوا

 | زب و رردبا باطو سج شب رقیناهک ردیبح اص كش رد یڈک لوا
 || ساقلا نتبص كنا ےسااروشب ر ۱اک ١ ی رکا ردزشقسا یتس هزاوآ كنا
 || كرا دن ی اصعت نالوا ہدمارک او مشی ربا اکا هک ردلوا مدیماو مردنا

 ه اهجوزو یه ترجاه 2 ال ارھز سے باک یو ) 1 ف التو

 | هک راردبا ( كراببلا لجرلا لوزت موب نوخ روب اهلها ناکو ا!ساو

 دنلب زا وآ فناهر رلبدتشا هرکصت وکح زر ندنرلق دقیح ند هکم رلنا

 ةي الح نی هیفر *% هنارجرمخ ساسالا تر ها یزح ( رعش )ید هلا

 || 4۶ دم قیفر یسانهزاف دقف + احورت مربا اه الزن اه ۴# دبعم ما
 | مکتخااواس ۶ ددوسو یزاجم ال لاعف ن ءپ # مکنع هللا یوزام ید

 هاشب ه امد # دهشت هاشلااولئس نامکناف # اهن اناو اهن اش ن

REESE 
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4 ۲۳۸ ۶ 
 تم و سس ادب ساتن ا تا تند ست نا نرده

 ۱ تدان ی ناسه نوح هکر دامن ۴# دروم رد صءق ا هدر د باال

 | یج اقر كرل لوا یدلب وس تد حاقرهدناوج كنا یدتشیا یرلت وب

 یر نم سدقو # مه مهنع لاژموق باخ دفا (رعش ) ردرلتب وب
 مود ىلع لصو # مهل ودع تلازف مود نع لدحر ۴# یدتفب و مهیلا

 هللا باک ولت و ۶# هلو سالا یریالام یرب ین # ددحروئب
 دهس هللا د#د نم هك! دج ةداعس رکبابا نوبا دهن لک ق

 هنس هع كنا سو هیلع یاعت هللا لص ملاعدیس هکنویق لواهکردب و رح )

 لب نکس نوا ایک رب یتسرپ ق> تسد كرورس لوا یدبا شعب اب
 یفالخ كياططا ن رعات یدررب ودوس هدم اشخاو حابص بواوا ر۶

 تالامن نج راد,ع هدرا کک ) یدلوا توف هددامرماع ندننامز

 هک ردلوع:ه ردږس هداز ردارب لرنعح ناتالام ی هفارس دک دیدم

 هر هل بق مز ندا سل رقیدتا هقارمس هگددرب ورب> کر مرد یدسا

 یبحاصدوخاب ید هکوک ره هکرلیدید شی رقرلپ دتا بولک رلاوسر

 هک قید كا رب ره كل رلنا هلق بسا دوخاب و دیا لف ی راب وا

 گود یدنک نوک رب ردنا ه3 ارس زر رب وز ر د رابع ند هودزول

 الےیدتا بواک و مدرول هروط وا هدن رلارا ج دم نب نسعد

 ییاهگاو د اما رردیک هل وب لحاس هکم دروآ تعاجر ندفارا

 نوعا كمروشود هطاغ بیشک لوا نکلو ردرلنا هکمداب سد رلیدا

 ردنالفو نالق هکاب ردرلاک د یتارا ودج كل راکدروک كس لوامدتیا

 هدنس ارا موڈ هظط رب سپ راب دک ندم وکوا مب مدروک یرانا ن,

 مدا سهام هب راحو مداک هل ریه بوعلاو هرکصا دنا بودا فق ول

 تولوط حک وشك یجد ی یدکح ذرا كن هدر توی را ا

 هدرا كنهپدلواا بودسک یک ر دیک هنجاح ءاضف بوکج هنیمز
 هرزوا یشاب متا مدشرپا نیش هرلناات مدروس بولوا راوس ه-# او مدراو
 بوراقیح راقوا ندعشک ربت بولاق هرکصتدنا مدش ود هر بوقلب

 د رولس هر دشرا ررر هنباڪکاو د ندر هرلتا هکم د وط لافر

 یدط مد دنوط هورکمو ك رجا E ى ا رس را س وا

 نيس ردتاواهراناومدروسو مدلوا راوس ها ویغ اراتعا ناد تجهل اف لوا

 ای تر E شو نم مک زر

 ۱ + هم داوا ۳



 یر

 لوا مدردشبا یب زاوآیتنارق لسو هیلعیلاعژ هللا لص كربمغب هکءداوا |
 هلک ر کب ویا اما یدرُغا ت هتل هفارطاو بناوج یولوا هتوتءترض>

 اد هن رزبد یرلشا لوا كمآ هاکات یدرقاب هفرطره بودنا تاقتا

 مليهص هاو مد اره هایهز ندش هق را تا یدل وا قرغ همز

 هرک بحد دنامزر یدالوارداخ هما ندر ن رلقانا تآ هاو نم دتا

 یدک وبا اف مد وط لاف قوا هن ید-هل ا بواوا صال_> 1

 یدشا هک رد و ند رکب وباو ےھج دلو رفط هرلنا هکم دان سد

 رول اط هدشا هللا لوسر ا مدا ن یدلوا نیش هز هد ارس نوح

 ۱ (ایعم هلا نا نرحال ) یدستا ت رمضح یدش را هز رمصح سعد

 | هرن يکيا دوخاب هزبئرپ نامه نعل ارا هکب دتشلقاب هل وا هب ھهق ارس
E.ا مدد یدا و یزب باا ط هلا لوس راب یدا-)اق هدانز ن دنرا  

 || مدنا نب نس رلغا نوصت ی دتا تربضح لوا م د-اشاب هغلغاو |
 ترضح مرلغا نوا كس مرلغا نوا مسفت یدنک هللا لوسراب
 ٠ دوبع« یا ید (تّتشاع ا مهلا ( بو دا رظار هالن اح هقارس

 | هلباعفدو تیافک ندزرع رزوا مزب هلا هدسف کن داد نب رش كنا قلاب |

 | هقارس یدل ومو ڪک هر یراقادا ترد كس 1ك هقارس لال ایف ||
 دلک:س ےب جج سپ نو۔اوا صالخ آهک لیقاعد اکب داب بودناداب رف |

 (هسرف قلطاف اف داصناک نا ےھللا) ہک در وہ ترمضح ید در دقوب شبا

 هک داک هک وک ردا ھهق ارس یداوا صالخ ی راق الا كنا نامه

 | دازاکا سپ ردک رک هسلوا یکلاع بولکورایا یشیا تیوب بب رق نع
 | هکر دلوا خد تیاوررب ند هقارسو ) یدقیا لوبق مدلیا ضرع ءاتمو |

 || لوب مب هرب و ناشن قواوب مددتیا بوراةیچ قوار ندمشک ربت یدتیا |
 | ردک رک زک هسراو ل ینب دلوا مرات وبقو مر هود ےب ہد وا |
 | نال وا رکتجاح راسو ندفوقو ند دوس بور و قواوب هع رانا وج ||

 || هزل هنسن لوا مزپ سو هيلع یاد هللا یلص ربمغپ مدید كالا ندراش
 || یزلاح مز هکر اور دقو شالا زرغسا هڏ ج” ندسوردقوب نجاح |

 ا نامارب ن د رم تح لوا سش ی دید ab وس هب ةي تلا اه>ا ۱

 نامارب ه دروب هر ڇھ ن صام هلوا هناشدرب هدنساراكنا هلع هکمدتسا ۱

 || ناما هلک یکبار ہکوکرپ د وخاب و هنس هراپ تسوپ رب رهام هزاب همان



EE 
 مدلقا ص هدنصا مشکرمت بولا ییهمان نام الوا یدرپ و هيا بوزا ا

 نامژ زر ندازا نو یدک هیات خ ترفع ل واو مدنود ورکو

 لوایدتا نسارغ نينح ب ودا حد یکم ترضح لوا هدنروم | 1

 هلت ةا ناما لواو مدعیح ندم ۵ ف هلا یدصد او راث هزو مد :

 هررصح لوا دص وە یراکدد هرا روح ەتو تع>جام ند ىدا

 اکر E) aE هفان وب هللا لوسرا مدا تولوط هدلا یاما دمای و مد شرب ۱ :

 و و هد هع نوکون تا یدتا ترصح لوا رد همان نانا تاک:درب و

 رسم هلم السا فرش هدلحم لوا سد رد وک كتنا کالا بودا ا

 ورک تواب را نادر ضح ندشوب هد هفارس ك ردات ( مدلوا 1

 2 راو رکود یمدشزاف 6 دوکر هودلوب نکا ر دک هنس هل

 | ترضح لرا قلخ بود مدل وب نانشو ما ندنباهگاو ندد مدتيا |"

 وا: را كنوک لوا ها یدیشلک کک كل رض> لوا 1 ۱ ۱

 بود ینایاو یدک د دغالوف تلهح وا یم دصق وب لن هوار ¦

 هوا رس ۴ مک مت یاسا یا میدم تب ) رعش ) یدردنوآ 4 هقارس 1

 لوا یتش صنف 4 یکعج قره النا هب ےکیلع ٭ دخ رص یوع:سا 3

 ۱ ۳ هش ) یدردنوک هلهح وبا بود یل: باول ید هقارس # ددو وزع |!

 ۱ e عاود ےس زا یداوح رال ۶ ادهاش تگ را ت اللا و مکحانا

 زا سالا فکب كيلع»۴هءاکباذ نفناهریبین #ادجح ناب تاک شد لو تی |!

 ۱ ماش رکب وبا هکر دبورح ٩۴ هلاهعو دبت س ام ول ها یرا *# ین هاو هعع :

 :i رغوا هرالوب لوا تب ول هصت هکداکح بو راو هس د رل رقس 5

 ۱ دیاع هللا ی ص یلاع دیس اھا یدنارارولب گر بولا ق ی كل رال و لوا :

 | ترص > لواو ه د ناک شرەد رکب وناو ید راب هلغمالوا 5 رطدروک سو

 ۱ هن درآ تواوا راوش تروح هنکو ا كن هود تواوا O روص ااا

 ماهبا رکب وبا رده و هکید رارروص ند رکب وبا هدرالوب هلکعب رکب وبا 1

 ٩ ید یدناربد ) لیتساا ندهد ىذا اذه ) ت ودا دص هب رونو ا

 أ هکیدزرد نظ رلندہا لاؤس لوا ردیجرتسوک لویاکب ہکرد هسک رو
 ۱ كنا کوبا E يدا رده ر 5 رهاط کا ك با |

 و 2 تک خم هود



CO $رک  

 هد تاور ) یدبا كعد ردیح زس وک یو نداعسو رخ ید

 لتقف ,یرلتا هدو دنهیح ند هکم هلا ر 5 : وبا رورم لوا هکر -ثمروتآ

 بلصطان هدب رب 5 bi هود زو سار و مر دوخاو ۱

 هل اوانآ شا دید ندنس هلیبق نودا ك رد ینو د٥ 2ک خب طو صرح دک دتشا

 رلیدشر !هرورس لواو رای دشود هثدرآ بوقیج هن دصق كتر طح لوا
 ل اناما ید زیا ربطت سو هبلع یلاعت هلا لص ترضح لوا ردبایوار
 ( تنانم ) یبع کا روز لوا یدشرا بواک هد رب نوح یدردبا

 هرگب ویا ت سضح مبصطا نب ةدی ر نی ی دتا لوا ی نس س ییعد

 یدلوا سوخ نماد رگیاباب ) یدتتا ب ولوا هبجوتم

 لاوس ندهد ر ترضح لوا هرکضذ دنا ید شرا هحالص عراکو

 ید نیا ترمضح ندساسا *هلف یدنیالوا نسدد هلق یینق هکیدتیا | |

 | ندنس هلیق )سا هکیدتبا لاوس هرکصتدا قدلود تمالس یر انس 1
 حرح) یدشا ت > ند-«6€“ یی یدتنا هد رب نسا دود یف

 دیس هد رپ یدبح كدصلو كہھس كنس عد ) كسصلو كہھس

 نسان یدشا بودیا بعت یدتیا ده ظ حالم ییراتفک لئوالح كرارا
 | یدنناهدب رب ( مقحلوسرو مهللادبعن دج ) یدتنا ترضح نشو

 هلص الا ندلدو ناج ( هللالوسر اد ناو هنلاالا هلالنا دشا ) | |
 رلدداواقرشم هلءهالسا قرش ید رلتالوا هلبب هلکناو یدلوا نام سه |ا ۱

 هل لوسراب ىنا وی درو ےک هدنتهزال«تترضج لوا نندفک لواهدن الا
 هنحوا هریثرب ب ورافیح ی راتسد ندنشاب سد مرک نمسق ارهب هب ھنن ھم ۱

 یدتاو E هنکو ا رورس لواو یدحا قاربب بویلغاب | |

 هکر درومأم مهود ےب یدشا ترضحروب لوزت هلزبمب هللا لوسراب
 | هدانئالوا هکر دلقن)ردک رک مسلوا لزانهبا رالوا یخدن هس ردیک ه هرتره
 هلدعاجرب ندنس ةا رام هللا دبع نب ےلط دوخاو ماوعلا ناربز

 هللا یلص ریمغیب بودیا تاقالم هرم هدلوب یدزرویلک ندنناج ماش |

 یدردیک راهعاج ضا رر, هن رپ ره ندرکب واو سو هیلع ۱

 بوشی را هنس هطخ هندم لسو هيلع یلاعت هللا یلص كنرضح لوا

 ٩ روااوانابب یرلقدقبح هلابقتسا هرورسلوا كنسلاها راددلواو

 ند هك« تایصلا لضفا هيلع كتاشاک ةجاوخ نوج هکر دشعشرا هتک

 < ل ۶ < ۲ ۶
U 



 ۳6 ی ر كنسالاها هخ دم هی ییبدروب هحوت هندناح هنن دم بوو

 توەیج ند ۾ ب م ن نوک ر ھ یسلاھآ كف رط لوا ی داوا یرلم ول ۰و

 كرمض> لوا بوروطوا 6 فر بهره ها وک رلشاط و درب هد كاغاط هر

 رطتسم هدارا لوا هر ر كۆك یدرارواو ۱ تم EG نع وا

 كارم > لوا یدرردیک 4 هغ دم بولود هرکس صا دق در نوک تواوا

 : نوک تواوار ظّنم بومی جد نو ۴ یغحالوا هل + اد هر هب دلم ۳

 یدوهدر نوک لوا یدنا را هد رال زیم وال مد بول ود هر 8 ECE رو
: ۱ 

a 3تام نوعا ث لص  aهدروک ند ارا هاگأت ی دیش فيج  a 

 یوتنک یدوهلژزو هک ر را دماح ضا د هليا رابا دخ لوسر

 هد ییا ) ترعهور ؟ یا هکیدعا دا رو بولو اندا اط 1

 تداعسو تاود نکک دکحراظتتا هسا ن( هور یذلا م دجاذه ۰

 هراصدا:ترمضح لوا هکر داوا جد تاورر و ) ید د اکر 3 :

 ۱ ۵ دم ی دانا را درم> یرلنا ندد ودق فرش توردو 5 EE و ۳

 | یساکود رایداوا فقاو هنکیداک كراقو بجاصلوا نوح یرلننس

 لبچ بوح <= ا ۵ ته یروعویرا یویبو یکجوک بویک یف ر زلح الس

 رلی دا تاق الم ا تو هلع یلاعت هللا یلص رب دس الاب ك هرج

 دن وک قلیداش بولد دا كرا,مو
 ال ( هرگب و او هرورسلواو راد

 یرلتروع كنهن دموک ر داوا ید تیاورر و ) رل دد ( نیعاطء نیتمآ
 ه درب بس بک صبب و) ردد هللا لوسر ها هللا ین ءاح ( یرلنالغواو

 علط (رعش )رلیدوفوا یرعشوب بوروا فد رلتروع هکر دروط م

 ه تصر دلوا ید تاوررو :Ee عاطاإا يهالاب تو او ثوع.دا اھا

 هداو نوک ییئدلوا لصاو هر د ده مو اع هللا لصر: ترجح

 (رعش) یدزروفوا قس وب هکر راک تسار هتعاجر ندنرهب راح راصدا |

 رم جت ترهحو 3 راحنء 3 ادبح و + راکاا ی 4 راوح نک

 OAR دا وا هنن رژوا كنا یرلفا نا ریس لها ( مرانوط تسود

 ۱ ندلوالامب د رهام یدلوا لخاد هو هس دع سو هم !ع ییاءد هلا لص ری

 ۱ ) یالتخاه ده ؛ لأ وا ینوک ی > او سو ایدی ۴ هش و د

 صا

  jیداوا 4



۱ 0 

 ۳ 3 ۳ ] E a ê ۳ دم اسب و ۱
 نوک ی ج جوا نوا هداوقرب و یدا ینوک یتچوا كيآ هداوفرب و یدیا
 كن هتدق بور وج قناع تاک ص ترضحلوا هکر دات ) یدبا

 ال كنءوف فود ن ورع بو ید روب هجون هاب ےل ندندناج عاص
 || لوزت هئا زەم هجي نی دک هدعاورر و هنلمم مدهان مود هدنرلارا

 مدهلا نبموژلک لوزا هک رارد هدنعفوت هجو كتاور یکباوبو یدروب
 نوعا یراتاقالمه ودنک تودیک ف واک كعلخ نکا یددا هرم

 ا نر 3 قار س ۳ هکی د رورد د نيت یل رم كن هعب> نن دعس

 طر رکب وباو یدا درج ید تش ماعلا لهب زوئه دعس ار ز لوا

 7 و دوخاب هتلر م اس نب بايخ هدنم لع ر ج هع للاعت

 ۰ تح اغار ترمض>ح هکر دزلثعرونک هدتاور ) یداوا لزان هد زم لدن ز

 | نرط اخو لاح ك - ةلخ رکب او یدرروطوا شوماخ هد:تس هکلوک زا

 : رم ۴2: رب بت قریب بل هد تر > ندراصدا یدینمروظهدنماف, قمروص |

 ف ب وررو مالسس ه رکی وا بوک بودا نظ لوا رکب وبا

 | بواوا لئاز یسهکل وک كجاغا لوا هکک د هنامز لو-+ات یدراردبا

 ۱ یس ادر یدنک روا یدسلک شلوک ه-+ رزوا كنرضح لوا
 3 ۳3 مداخ قلا د نند ودا ناج انس هر عح لوا ت ورفيج

 | كوا 7 AEE 1 دلیب ردرس یاد مود

 ۳ ضءد یدلوا ن هک س نوک حق هدفوع نی ورگ نب ترضح

 تردو نوک ترد هدل ور و ده ترد نواو نوک ترد نوا رلیدتا

 ع نوک یکبا یر ؛هدلوقرو E سا هدلوژرپ و ه- هک

 ردشعبا حج رت یلوا لوق ہدیراخ جک
 | دڳ رووا ناس عیأقو ندیا روهط هدنش هیسا دتا رره دم

OTTO eسس سر سست ی تا تست تست تست سا عادت تا سس تستی اس ی تاتع سس سر ی  

HUTT HL Tar HOT TPL ۳ ۳0 DESE 9 ehh PND FEY! E3 1 :5 ۳ ( 

 ترمه 5 هدعانا لوا 2 ردرلشم روت آ اعد هللا مر رس لها

 هک اش بوغاز لل هت دک ۸ا5 یدیا هدنس هلحانف هدورع نب *هلسق |

 هدافصو كنا لاهل یخ کر دد ضر دسم لواو یدلوا لوشفم |
 a9 4و مون نا یا مو لوانم یو يع سسا رب_هعسا ) زرو+

 ردد یس 4 لواو ( ن ره طابع هلل و او ره طنا نو لاحر

 | هرس ىدا هد رس٥ دا یزا# ادعا و ۵:.د» رطح
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 هد هکم نوک جوا هرکصندت مضح لوا ههجو هللا مرک ین رعیلع

 ےلستو ادا هنناصکا یرلتاما ن دنفرط كترمطح لوا بودیا فقوت
 هدر هک یدروب هجوت هثفرط هنیدم بوقیج ند هکم هرکصذ دک دنا

 هللا یلص ربمغیم زونه یدرواوا ناهن هدرازدنوک بوبوروب لوب هدایب
 یدشرپا بواک هب هن دم یضن مم یلع ,زکیا هدابق *هلحت سو هيلع یلامت

 كبلع نرالا را« ترضح ید رابقندکم ورو یراقابا كرامو

 بولو ت ڪڪ لا اف یدوقوا یماعدافش هند رزوا بوروس هنرلهجراق

 د روک یسبرغا قاا هصق داوا: یرع ین س لا کنن

 یکیدنک هیوسدم بوعیح ندا. كلر طح هک ردرلشم روتک هدناور )

 هد وع ن لاس یب نوچ یدک بولوا راوس هبءود یدبا هج موب
 مان ابوئاو نط سل یدلوا لسخاد قو كن رام هءج یدشرپا

 یوم قلخ بود وا هبطخر هلتغ البو تد اصف ثا هدعض وم

 هدهندم كرضح و یدلیق شیزاس هعجو یدلبا نصار هک واو

 یدیا هءج لواو ه.طخ لوا ه- هج ینیدلبفو ه.طخ ییددوقوا ادسا

 رای دتا رانا یدلوا راوس ندلاس یب ت رطح نوح هک رداهنو )

 ید تباو ررو ) لوا لزا هزغ ایم مر نعد (ان رهطا نيب لزا )
 كن هل لوا یدرشربا رک هنس هلع كن هلق ره نرضح هک ردا وا

 یسهروب لوزا هرلددنک و یدرراتوط راهم ك:۔ہود بواک ینارشا

 اوعد) هکیدیار د دن ر ره كم و لوا ترمّوح یدرردا احرو اع دخسا

 a لوا كوف هلاح یدک یهود مب عد ( ةرومأم اهذأف ةقانلا

 IA رە ید عش ترضحلوا ردیک هر ییئدنلوا صا

 لژلااذه ) یدشا ترضح یدک وج یسود هدک دشرا هعهطوم

 هللا لوسراب رابد-تا بواک تعا جر ند راصڏا ( ىلا ہت هللا ءاشنا

 E رومأم مەقات مب لود یدتا ت رطح روب لوزت هزع و هناخ

 یربنم كترضح ید بو ورو قانا حاقرو یدسلاق ندنرب هود
 ترضح سا یدگاری زر ل مات بوک وحو یداک هعضوم نالوا داو

 یدستیا بواک هتناق كنا یر اصلا بوبا وبا هدقدرو لوزا ندهود

 نذار دکر نیش ند رالزمم او مرم مب هما ةو هنلا و راب

 بور و نذا ترضح مروتک هایم یدشکیگب راو تخ رات رو
E oa o 
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 لاضایف بوایب مظعزوف قص>روب بوبا ولا یدید نوداوا هلی وا
 ید ن ڪڪ ن راب و تعحر ن رلترضح لسو هلع یاس هللا یلص

 یدروتاب هلع بسام رب هدارا لوا ید یعهودو یدروتک هيلز 1

 || یرابوتخر كترمضح نوح هکرابدتا امدتساو اجر یسیضءب ندراصتا

 | فیرمشت هنر هناخ مز رببدنک هک ردلکد دیعب هلوا هدنسهناخ كب وباوبا

 | یرابوتخر یدنک یشک عا (هل>رععءرلا) یدتا ترضح راهرویب
 هدک دک و ج هنر دج هود هکر داوایخدتاوررو )ردک رک قلواهدننا

 || ر دکر نیش یسغنق هه اقمو ن دهن اخ ل را صأا یدتا نرضح

 | هتشاردکر نیش مهناخ مب هللا ل وسرا یدعا یراصنا بوبا وبا

 0 مر راو یرو یدسا ترضح یدد یس وق تشاو یراود کدام

 | هظطر رسبوباوبا هلب ابهر. رب قج هپ و, وا یسوع وا قاشوف نوا
 ب وروپ وس بوليس یتسهناخو یدنک نود ك روپ فف وت هدنوب

E۱ قر توک هرچند یدل ضا کن او  
 | یتاشا كنس هاخ نناکم كل مضح ام دمو ید روتوک هنس هناخ

 اا یدرروطوا هدنس هعطیراقو كن هناخ لوا یسودنک بودا هدنس هفط

 قءروطوا وراقو ندرورس لوا ودنک هکیدتا هظح الم هرکص

 بور افیح هایلع دقبط یرورس لوا هللا زاسو اجر سد ردکلیدا ۴

 ۲ كي وا وا یا یی دوربم لوا ویدا هنس ةف اکا دک
 | ربحا "هل هدنسهنس یکلوا كن رعه مهو ) یدلوا نک اسس هدنلرمم

 ۱ ندمالس ن هللا دنع یداوا ناس ماا هل | دمع نالوا نددوهل

 دن دم لسو هيلع ییاعد هللا ی ص كل وسر یو ھت دم یدتا هک ردو ص

 هنرضح لوا توراو هورک هورک هدنرلک دتشا یتکجهدنا لوخد هنن رهش

 یی زوي كر ابم نوچ مدتک هل هلبارلنا د نب ید راردبا تاقالم
 اا یدارد ترضحلوا هکمدتشا و نزا: هن زوب راباذک هکمدلب مدر وک

 ليللاباولصو ماحرالا اولصو ماعطاا اویعطاو مالسلااوشفا سانلااهیااب )
 ادتنا هد هن دم كنرض> هک رارذاو ) مالسا نا اول ماین ساثلاو

 هرئصا دک دشنا قەت وب مالس ن هللا دبع يدياوب هظعوم ییلدروب

 بواوداهنت نساخ ترم لوا جد تب وار یدتک ملزم ںولود

 4 رالاوس لوا هکر دراو لاوس جوا ند-:س دا یدتاو یدلوا لخاد



 ی و

 یءالع وا و E یی ؟ نایلوا ریمغب یرلباوج

 و هن یب.ءطلوالانح لها هک ر داوا ا

 یهاک رولوا هر اشم هست یهاک داو هک رد باس هکر داوا یسحخوا

 ۱ هکیدروب سو هيلع اعد هللا لص لسر دیس رولوا هاشم هدانا

 ۰ ANS نت لد هی یدعس ناو تارا

 ۱ | ید ترە وداع كدومد ی ارج یدسا مال سا ان هللادبع

 ۱ € ك لع 26 لرب طاودع تاک لف ) ید وووا ناول

 تا5 یا هرکصادنا (یرفاکال ودع ها ناف ) لامن هلوف لا
 رروس هت رفع ند د5 رشم قلخ هک ردشنآ ولداخد هرافرب یتمال-ع لوا

 زدیعهرا یر < كغانرووک ن هز اعط لوا ثّثح لهااما |

 فیطاو دی ذل ندرلءاعط هل یسهراب ی ر ك-ءا لوا هک رلرږا

 هدتماسف موب هک ردتاوا ردراو جد هدد دحر و ) ردیعهلا عیرمسو

 نروتوک یی ز بولان ی هل ردود ود: فر و

 N 3 رطح ام م هنج لها یکعت لواهلا یرکح كغلا اا

 اغو و هلا تاتا تنج بور الئوا هدتفارطا تنح هک زوکوا تاجر

 | ر لزا تفاس.ط هتنج لها هلکنا بودا ځذ یزوکوا لوا ردشاوب
 هرز ادع هریمقس نرم عح هصعءاا ) رهروگاوص ندا س عح هرلاو

 د قل نن د فا وخد يوا وت تا

 هنسأباب یهاک كدال وا aA درو هد شاو كتا وس یهچوا ك رالی نا 1

 1 هدابز یسدفط) كتابا اد هذداصد یید هزکد سانا یهاک تو هزکد

 ا نیدکو ادوخابو هداز یسهفطن كنالا رکأو رواوا هیاشم هتحابرقا كاباب |

 : بواوا نالسم فلو دص یدتناا ى اوج التاس ەوب نوح مالس یا :

 یدتا هرکصد داو ی دید ( هزلالوسر ثالو هررآ الا اال نا ر اھا ( 1

 مع دیس كرلنانکز روا و ردموق یګ دا ناتهب وڌ دوهد هللا لوسراب

 یبتیداوا ناتا 9 ؛رلنا رکا ع واغوا یرلاعاو یرادیس كرلناو ماعاو |

 ندر 2: سا لوا ح دز هات وسا ار او هلل ےہ هدیش> ےب هسا رار واب :

 ۱ ندزالوا رکا السا نکرد ماجر ندنس سد هیلوا واتا :

 ے ےک م ہمدان کیم یا نر صفر جم سحر حج یر

 ا شدن ی AS 2 1 هرو a ا م دم ۱
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 ناهخ هدر رب یالسن هلل دع )سو هيلع هللا یللصترضح نسهدآ

 | هزس یاو ی د تاو یدنزوتک هی رش سلح یرلید وهد ب ودیا
 أ ندنا هک ادخ نیلصا كنفاص یرک ودنک ندن اقع كنيلاه یادخ |

 کس روا سو رد وب ید ادخر قیال as وا تداسع یربغ ۱

 رایدت ارنا كلوا ناسم 45 ربص سر ملک هرو ےلوسر تالش ها ق> ی ۱

 هدرکحا لزم یدعا ترضح زن یکغیداوا !ادخ لوسر كنسزب داب |

 نه دیس مر مالح ی هلل اد. راب دتا رلتا ا3ک هل وهم e مالن هللا دىع

 ۲ هلا دع رک | یدتا ترصح ردیلغوا رماعاو “تا ردلغوا شضحدنتمو ۱

 مالت نب هللا د ہع هک اشاح رلی دت ارلنا سر د 4 هساا رواوا ناس ۱

 : تارمصح ن ولعص تند شفا وا ل اسم یا لات ىح لوا ناسم

 یخدرلنا یدش وس یزوو تواحوا سو دیلع لاء هلل ا یلص

 بوج ةر ظ م التس نازبس و هرات وب ک و دنا تب وهج

 هقناطیاو (هلوسرومدبع اد عنا دهشاو هللاالاهلنال نا دهشا) یدتا

 هک سروایب هتلازص كروتک ناعا هدو كوقروق ند ىلاعت هللا دوهب

 || د تیاورر و ) نسراپ وس ن الب رلیدشا رلنا رد اوسر كمح لوا

 ۱ زاعجاو ر د اغوا نولرشو رد زیارش مزب مالس نا رایدتنا هکر داوا
 راق روق ندو هتشا ی هللا لوسراب ىدا مال نا ردلغوا 4جاو

 یلوا كترعه رهو ) یدنآ هرشط ندنساح یرلذا تنفخ س مدیا
 هک هدر هره مدغ»ندنا یدرویپان دود هنن دم نرضحلوا هدنلاس

 ام دم هک رد ر ( ید رایو هاطا جراب د روشرا واسم توو

 ترد عطوم یودکوح ك:توود كط هرزوا ینئد-ثوا رد

 یراکام كوت یکیامات لیسو له س کا نادیءر واراولد ینارطا
 هدنس هير تک كنهرارژنب دعساو رلیدنا یرالغوا ورع نب عفار یہا

 | هدنسد ر ور كب وباو اهدناورر وكنارفعنیذاعمهدت اور رب و رايد ا

 | سو هيلع یامت هللالیص لاع دیس هکر اردو ) رداوا لوق هاو رلپدبا
 | ودنک هدنادیلوا هرارژ نب دعسا مدقم ندنحرورب فیل هه دم

 : لاوسرورس لوا یدردنا تاقا یءاجو هعج بودا تماما هنب یا ||

 | كلء كتب ىکا هللا لوس اب رلیدتا باص ردکیک نادیموب هکیدتبا |
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 بو یداوا بلاط هغلا نوتاص ندرلنآ ییاضف لوا ریمل ردن راکرنشم

 اکسس نولانوتاص ندرلنا یادم لوازپ هللا لوران رلیدتنا را کلا

 یتساهب كنازب رلیدتامنب یکبا لوا هک ردلوا جد تیاورر و) زرا ذب |[

 نوا بویتبا لوبق ییهبه لوا رب« زراتوط سماکس ینا ززالا ندنس |
 یساهد كنا هکیدرورب هرکب واو یدلبا ارتشا ییادیم لوا هنوتلا اعم ۱

 یدیال ازم هبارخرو یداراو یراهریسقم كراکرشم هدارا لوا هر و |
 لوا بودا شدن یر هرس لوا یدیا راو یرلجاغا امرخ حاقرب و 8
 لوا یدازود نیمز نوح رلیدسک نب راجاغا امرخو رلیدنازود یبهبارخ |[
 تالوسررلبدلوا لوغشم هغعا ید نودناحرط یتساسالدعسمهرارا :

 یدرکح رک هلیب ها رلنا ید رورس لواو یدرارکسح حیرک ییارا |
 ۶# ربیخ لحال لاما اذه (نجر ) یدیاربد نوا بیغرت یرلناو |
 ربخالا مخال مهللا # یدروتوا جد یزرجروبو # رهطاو اشررا اذه |[

 تعاججرب ندراصناو رج اهمو # :رجاهلاو راصنالا راف # :رخ الا |[

 دهج رکج ځیرک هلیسفن سن ودنک ترضح لوا هکر اب دروک نوج |[

 اندعف نل ( رعش ) رلیدوفوا یزجروب بولوب وف هشیا هلج هلبادجو |
 شيا خد ههجو هللامرک ینعو # لاضلا لبعال اذا كاذ # لمل ىنلاو |

 4 ادجا لا رعب نم یوتسیال ( رعش ) یدرایوس یزجروب بویلشا |
 رسان نا راع ا د اح بارلا ع یر نمو * ادعاقو اغاق اهیف بدی |

 نکنا رکج خحیرک بودا ظفح ن دنناسا كناضن م لد یرجرو |

 اصعرهدنااو یدر روطوا بویمک جب رک یسرب نده هک یدروفوا
 هبط نویلکا ا رعت هب ودنک یزجر ینییدفواو كراع یدراتوط :

 ی هیانکو ضي رەت وب لوا شوم اخ راع یا ی دتاو ی دلک
 هکیدنشا نوح نیاسرلادیس مروروا هلبااصع یهدلاوش یتسالاو وق |
 ج ردەزوك کیا ےب راع هکیدرویب یدابوس یزوسوب «راع ینک ل وا |

 نوک لوا هکر دیو ر هدیراسح مو ) رداکد رداق هخەروا یادسوک :

 هداوررپ و یدرکجرمشکیا رشیکیا راع یدررکچررب درب یجپرک نارا |
 یدرکج نوا رورس لوا نب ر و نوا یدنک یب رب كرم رک لوا

 هللا رام یغامطوزوط ندنشاب و ندنتسوا كراع رو سس لواو |

 نجلا ىلا مهوعدب ةيغابلا هما هلق راع حو ) یدررورب و یدرکلس

 هک و

 بس کوک
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 هکر دل ( نتفلانم هاب ذوعا ) یدتا راعو (رالا ىلا هنوعدب و |
 یرانوتسو ندنرلف اد امرخ نسو ندع رک مأخ یراود لد ی٥

 | هدناحسدعلا تدب نس هلو دمو یدنا ندنرلجاغا امرخ یسەلقو ||

 كتراع یسب رب كراو دق لوا یدلبا ومق جوا هدو ی دلبا یرغوط |
 ندوقر و یدراررمک ندوبق لوا هدحعع ناراب ةعاع هکیدا هدندب اھت

 هج ابا د هنب ر كروبقلوا و یدررویب فی رشد یرلی دن :ک ید |
 باطل انب رعت سو هیلع یلاعت هللا یلص هللالوسر دو یدزربد |[

 | یلاعت هللایضر باطخ نب رع یدبا هرزوا ته لوا كدهننامز یفالخ |[

 هنع یاعت هللا یصر ىا ؛هقیلخ لوا هل اغوح ق لح هدشامز هلع 1

 رديف سنج الا نکل یدلبا هداشک و عیسوت یهالا لوسر رعس ۱

 | یدعا ندنجاغا امرخ نس وترواو ند رک ینسانب لو الاک بویقبا |[
 بودا ریخت یان لوا هع یاعد هللا یطر نافع نب ناهع هرکصد دنا

 ندگرکو شا ط شعنم ب رراولدو یدلدا عسل هداز ید 1

 هرکصا دنا ی دلبا ندنجاغا جاس یفدسو ندرلشاط شوعنم ییرانوتسو |

 | هدانز ید هدشراما نامز هلد زی رعلا دبع ن رع كالا دبع نب دیلو |! |

 ۱ ده جد نب راهناخ كهالالوسر "هرهطع حاوزا تور,دتا میس ول 1

 ند هیسابع ءافلخ مرکصن دنا ی دلبا لاخ دا هد هلغلوا لصتم | |

 ید بودا 0 دعیلح نو هرکصا دنا ی دابا تراع یآ ید

 :انس نالوا دوحود كدهامزو و یدلق مکس ساخ و عیسوب هدا ز 8

 هر هنده كرضح لوا هد هنس یکلوا ندر مه ) ردیساش كلومأم

 مدقمندنا رادع هداب ز نی رازاغ سضح هرکص یآرب نده رشت |

 ۲ ضرف تعکررشکبا یسلکود كرازاغن راس ادعام ندن زام ماشخا ۱

 || دونم تقو نوج یدیا تعکر حوا یزا 0 اما یدیسملوا |
 : رشا ه زاغ وسان و هنن زا یدئکیاو دن زام هل وا یداو ۱ لخاد 3

 توکوا ريخ یرازاه ماشحاو حابصو رل داو هداز ید نر 1

 اهنع یلاعت هللا یر ند هشدص هشاع یدلاق هرزوا تيه یکلوا |

 نیتمکر نیتکر اهضرف نیح ةولصلا هللا ضرف ) یدتا هکر دلوقنم
AS e ۰ ۰ :۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  

 ) هداف ) مضاف تدرو اا هواص ترفاق رھ سلاو سے ایف

 تبحاو ارے هد روس مع ىلاعت هرلا یر دیو وا هک هلوا مواعم

 $  ۶ XTل <
N 



  ETاو لک ک ا ماغا هدرتس نودنآ روا سا هل طب دخون تل هام ۱

 رد:ص>ر ره تواوا بهاد هو ال > كو رو5 اش هاو ردرل 5

 ردرلشکنا لا تا هل درس ت.دحوب یاعدعو 3 راش ٤د ردا ماعا

 اور صع نا حانج مک نسا مکيلڪ اهب هللا قدصت هو دص هذه )

 رعطح زاغ رفس زان هک ردا اضتفا یتا یظفا مصق ارب ز ( واصلا نم

 یامتا ںواوا فک تصح ر روآ ذم تص +> ر هجر دقت وب لوا وا

 هد رەس كن هشلام هک راررپ و تاوج 3 كن هیفاح و زواوا راح

 هستسلاص هکر واو ۱ عواقه سد ردع“ ر | هوب ییدتا ماعا ىزا

 ید" کیا ماما ید: لوا ب>اور و ید او كاا رد ا ماعا هدنن آر

 ۵ساوا ضصراعء هت اور 3 كن( وص هاک ره روا لوصا "هدعاوو

 یادت ۵2 یکلوا كارع" ےھو ( J داکد هاور ردەنأر كنا راعا

 یدردیو هد ھ هلا هود ییاو مهردزویسا و دست هوا د ادا رور ۱

 ناو ید زی دماساو ی هعءهز تان هدودو موثاک ما و ف هه امس وراوات

 هر هکم هل. وم ك وسر نامرف رلنا را هروتک هت ھه م أ ما یسانا

 را دروتک هز ھه رد یواج لوا تاوروک رلکر ادو مزاوا بوراو

 قیفر هلی ارلنا بورداق ندەکم ییاایع كساناب جد رک ولا ن هللادبع

 هلبارل تا تودا تەواو‘ ید هلل | دیبع نب حطو رل,دلک I e تواوا

 هل | لص ام دیس هک راردا ) یدلک هتمدخ تمزالم كرض لوا هلد

 هنسات ل زەرب نوا یدنک لصتم دن راولد لازم سو هلع لاعد

 بو وک ت د رم گر واوا ه دو دا وا ماعا فو ترمشامه

iناس هلم الو الایداچ لو س لوا مدو یدروب لات لا و رب ید  

 حرش كيك د راک هلا ت تہ فک 4ب را لزالپس هو یدلوا ناس یراق

 رود رک هتسالوارکذ ی لی دفن درج رو 0 لب دا ر ەم نداکوب یاو

 دوع هدننایمیاراب ترضع لوا هد هس لوایهو ( یاهت هلن اءاشنا

 لوا هک هله جو وب یدابا یشا دلرف 3 دن ر رب بویلغا ناخاوم

 شا قرف هدآ ر کسب هدآ ید ه لا رک رک 4 دن لم رورس

 ندرجاهم رقن ىلا هداوفرو نام رفت شب قرفو ندرج اههرفن

 + یللاو #



 ححح ع عح سس سس سس
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 ۱301/۵۴ جن irda یم ہم ی ی دس ھم یک س ھم م س رک

 کا ره ند رلتا مد رسم بودا رایمبحا ONE لاو

 پور ی یوم تی سس تیمی در تلخ سوم سخت جو جرم

 ر دوب ن ال وا روه-ثم هدنیب راخ روم ی دابا سش ادبرف هد رپ رب
 | ند ربلا دبع نیا هدا> رش یرابح چک هل هجر رک نبا حشو

 مفقاو ید ةاخ اوم رب ادعام ندن اخاوم وڊ هک رديا بودا لعن
 6 رال دهر هی | كر اصذا یدنا ص وصع هرل ر > اهم هکر داوا

 ۱ ۵ روج نا هکر دا تیاور ثیدحر یروباسبن هل دبعوبا کاحو یدیغوب

 لوسر یدتا هکر دش دح رعنا ت.د> لواو ردبا یلالد هکر دید

 ِ ناععو یرسز هلا هيلو یرگ هلارکب وا سو هيلع ىلاعت هللا ییصادخ

 1 یدتا یعا لع س یدالبا سادنرد قوعی نجرادبع هلا

 سادنر 9 ۵ط 2 یی رب ره بوروت هاخاوم دو هدئسارا ناراب هللا لوسراب

 ردع> ال وا ےک ۴ مشادنر 0 مب لدم نوح نإ 1 نيو ساد رو جب AE ا

 هك اور رو م کشادن رو رد كاسن ید (نوخا انا ) ی يدشا ترمع>

 | مبنس هدنرخ او هدایند یعب (ةرخالاو ابندلایف یا تنا ) ید روی |

 4راحن دز یلطاا دیع نهج هک ردلوایخد تیاوررو ) نسا دنرق

 ۱ ردن درا رجاهم یس هلج تع اج ناثلوا رکذ وو یدلبا شادنرف هلبا ||

 ندشمدم اسا ییاعصا كناخاوم نالوا عقاو هد" ډب راصد او ن رج اهءاما

 تباتن سوا ییاهعن ناعع روئلوارآ ذ هکر درلو نسب ربا هدرک رظن مزب

 یراصا دز نب ةچراخ قیدص رکبواو یدلیا شادنرف هلا یراصنا

 | ندراصنا هک هلبا ذاع»ندعس یا رانو :دییعواویدلبا شادنرق هلا
 | یراصنا هل السنب ةا ی وع نرسزو یدنایدیس كنم هلو سوا
 || نجر دعو هلبا یراصنا كالام ئن بک ییهللا ديبع نب ذحتطو هلبا
 زا ها اد رد)اوبا یی یسراف نالسو هليا یراصنا مر ندعس یقوعنا

 ١ هک رلب درب و كس هش رارپ و هدستقو لواهک را ردباو یدلیا شادنرق

 ناراب و را ه- ثاربم ندنر رب ریو را هل سیف هاس اوهو تنواعم ها رر

 هززوا لاو ود لد هردب هور عا سو هيلع یلاسعت هللا یلص لوسر

 ۱ مهضعب ماجرالا ولواو ) کب دنس اهرغ ردب رای دبا ازم ندنراربرب
 | ثار هنی رب رب هلئاخاوم دقعهدق داوا لزات یس رک تبآ ( ضعب یوا

 ٩ هشااع رورس لوا هد لاوش كن هنسود یهو ) ی دلوا خو سام كکد

 )ورم 4 ee هليا یطر ند وعند رص e یدرووپ 1 رب انتی
 سس سس نیس سم سس



 4 و
 جرترطا تراطا ی هل ۶ ره ده ب ت هر هاب لم نوح یدتا

 سو هلع یاد هللا یلص لوسر ترمضح نوک رب قدیشلوا نک اس هدنگا

 ندنرلن واخو ندنراراراصدا هدندارطا كتر ص > لواو یدک هم هناخ مر

 م دیسم روطوا هن رزوا حاغا لاتحر ن یدا رلشاوا حج تعاجر

 نولاراط یج ا صو یدردشا هعاشآ ندسح اغا لاتحلوا یببواک مالا

 كن هناخ ییددروطوا كارمط> بوکج شب هرکص) دنا یدو یوزوب

 یدتا ففوت هدنا هظطرب مدیا روآ و هبقدبق ید روک هنس وعق

 شهناخرورس لوا هکمدروک یدروتوک ورا نب سد مدلوت نیکستات

 بوب هدنغاجوق لرورس لوا قبو شهروطوا هرزوا كنم یهدنما
 قسو 3 ول یاس ق> ردك اها كنس و ال( لوس را یدتا

 را دتک توقیح هرشط هسیاراو ےک هدهناخ سا نوسادا راس کو

 مز و راي د! زاغوب نویفو هود جو یدلیا فافز هل-ع؛ ترمضحو
 اید شهر دب وک هدا, ندعس هکی دیا دوس هس اکر قحا زم اعط نوکود

 یدتا هکر دب وره ندس تثب اعسآ مدنا هدعسا زوقط نوکل وا نو

 ییاءطنوک و د مه نوکدوا هک هللاو مدبارمضاحهدشن وک ینافز لنهشداعن

 توگارادعهر نددوس لوات روح هکیدیاراودوس هساو ر الایدرعو

 هع ادر ورک یکیدرو كربمغب مدت ن یدالا بوناتوایدربو هر هاع

 یدحا رادعمر بولا دو لوا هل اایحو مرش ما# سلا ندنشاا

 هللا لوسران لدتا ز هر و اکب جدق لوا یدروب ترضح هرکصثدنا

 مدتا ك حا عج هدرب رب الاب هلیهلح [ یدشا نرض>ح نر

 ن تا نکباراو یساهنشاو تبغر هماعطر لزرع ر ندزب هللا لوسراب

 سو هيلع یلاعت هللا لص ترضح یرواوادع ندنالب روس لوا هساد

 د (فیذک همیذکلا بتکییح ادک بتکی یذکلانا ) یدتیا
 كنه دم رک ردلقن) رولیزاب قحمالب قحمالب روایزاب نالبنالاب هدااعا

 هدنیلهاج نام زو ید رولوا عقاوایو هدزرب لواو یدیا نفعتم یس اوه
 یشکر  هدستیلهاج نامژ هک راردیاو یدنا روهشم یمایو كن هندم

 شا هکر دنا ا داند قوا لاس ندايو هد هس دم تواک هر نب دم

 ندایوا:یدیاررمک یک یددرک [كشا یجدیشک لوا یک آ یکی یبدرک

 بویلک قاوم یساوه كن هذ لم هرارح اهم هصعلا ) ید رولوا نیما

 يک یزنکا #
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 ا نور ج سین نت و
 | هر زوا قاا هکیدشا ردات هوا هرلنا ندد فءضو راب دا وا ES یڑکا

 | هلاالب لوا ید لالب بواوا ضراع هّتسا هرکبوبا رلیداوا نالءةزام
 | ( رعش ) یدارد یسوب یدراتوط هتسا یهاک یدصیدلوا یل
 ها شام ۴ هلعد ارش نم دا ت ولاو * هاها ف N 6 صا لک

 هکمدتاروقوا یس ول مرد شنا نوحردیا اهنع هللا یطر همت دص

 رسا نوح ید لالبو لب یکید دەت توی وس هناسا مانا مب هللا و

 یدروژوا یو نویلغا هلا دلب زاوا یدرولبآ شکل سس رس

 #* ل_رلخ و زوج کا یلوحو داوب * لب نسا له یرعش تالا ) رعش (

 هرکصت دن # لیعطو ماش نود لهو نت دن هایماموب ندرا لهو

 | فلخلن ةسيعاو هعير ن ةدشو ةعبر ن فتع نعلا ےھللا ) یدردا

 | ندنس هراد كج ر یهلا یرلنا عبد (ءاب واا ضرا یا انوج رخا اک

 || بودا خارباو جارخا ند هکم نیز یز راناههک یک كنا تبا قارا
 | نب ياع ردبا اهنع یلاعت هللا یضر هشباع رابدلیق راتف رک هبایو هطخ

 | فیک )هکمدتاو قدیشمالوا روم أ هلباص> ازونه یدیا مدقم ندناوزت
 ا نس هک هو نسرواوب هدتسشیک هن ک دنک صاعیاینعد (ماصا ارم

 | هفنح ناجل انا * هفوذ لبق تولا تدجو دف ( رعش ) یدتا يعاع

 ۵5 ورب ید یمح رو-اک * و وطد دهها یا لک * هفوذ ن

 ندت دش تاغ كب هاو ررلب وس نا ده راذوب هللا لوس راد مدشتای *

 ۱ ةش دلا ايلا بیح مهالا ) یدتا ترمضح ردلکد هد رلغاب یرالهع

 || لسفناو اهدمو اهعاصین انا كرابو اهعگگو ابح دشا وا ةكم انك

 نالوا هبهکم ردشا تبحم هب هشدم هزب اادخ یتعب ( دا یلا هاچ
 عاص كنا نوجا مزو هلبا فیطا نس اوه كناو هدابز دا یکررقبخ
 دو وم هم یس نیسا كَ فّ دمو و کو هرس هلک ید ھن دمو

 كاهش دم تو دا لود نساعد كن رمضح لوا یلاعا ىح هکر اردنا ردن وک

 ىس هع” او او كند دمو یدلدا قفاوم هجا نم كرارحاهم یساوه

 يا رعرکا ناراو هعط ود لوا هکنلب وش دانا لفن هنعص وم هو

 ه ها لم سو هلع هلال ریه نوح هک ردلوا ید تەواو
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 یقیاو>د كنوص تفو یا یدرود تماقا E os هولص بواک

 مه رواشو  رلب دلوا ح ت دم العر ل ل وعععلوا رکا و لەم ب وا

 هللا راصذاو رحاههراکا رار ادیس هک سا طعم ۲۲و دع رک تیدآ ( صالاف

 یرو یک ییدتا راد وهب رلد دا یسصع) یدروج هرواتم هد او

 ییولعم تكسکر هیلوخد كولصتفو یزک سا یزاوا یرو نوسنلاح

 هردو هد هر دقت یییدلوا هل وا سو هلع هلا لص نرو نوساوا

 تع اجرو یدعا لود یروک ذء یآر نوا لدو تففاوم

 یراصا قااح سوفان رورس لوا نوسالاح سودان هکر اد پا جد

 | يدتبا ید یس رو یدلما درید ینانوهل داوای هدسعاق |ا

 رج زدبس دام ج وع قخاد پا ېي اع رس نوسلغاب شا

Eادن هک زس نهرو , نیل مدار نوع هلذآ لوسراب ىدا ب  

 هلع یاس هللا یلص رپمغب ۵ ابا مالعا یناوخد ر تفو بودیآ

 ندزالوالزات ناذاهکرارداو 2 هدزا ۲۹ تقو هکندتنا ها هلالی سو

 | هللادبع هركصن دنا ىدا یر هاک ( ةعم اج ةواصلا ) ادن ظافاا مدقم

 1 رز است لس یک رب هکیدروک ات رم

 : ی دتا کا هللا دبع ید راتوط سودانر هدنلاو یدتک بوک شو

 ی دتا یدک لوا مرسلا كعا مالعاهلبا سووا یالصتف و نولوح :

 مع هد ےل یسولا جد نوا مالعا یالص تفو اکسنی هللا دبعاب 1

 e و ) یدایوس یناذا تاک مااا بوروط یکر وقوا ناذاسد |
 | هظدر هرکصن دنا یدوقوا ناذا بوقیج هرزوا فتسرب هکر دلوا ید
 ا ندرت وا درن هللادبع یدلبا جد تماقا بوە اق هدد یدروطوا

 هرورس لوا نەدا و تروصو ید راو هک هللا لوسر هدفدابوا

 أ 2 وعد زاغ ردو دصو ىح هعقاو و ىدا نرموح ید ضرع :

 هک رد وا جد تداورر و )رد-اکد قاال لا ها یر۶ ند ول 9

 | لوا هج#بط ىس هعقاو دیزن هللا دبع یناذا تاملک بولک لارج ||
او قلق هکید نار هل ال س یدلبا ملعت هر ورس 8

 3 کارت ارز قوا ناذ

 نیرعهکر ردا)یدلوا لوڈ ٥٥ما لوا خد لالب رد وخو دناب كزاوآ |!
 همقاورب ی بد ا رع بت ریا ا



 و تی
 ٤ ندنس هلان هلتغرس روفوا ناذا هکیدتشا ی زاوآ الالب نوح یدروک ||

 ٠ ضر د هترضحلوا یب ان ور کدروک و یداک هنت او ترضحنوهیح
 نده اع هک رار دی او ( یعولا كةس دو رگاب ) یدخاترض> یدشا

 | هصفحرشو راد روک ز هعقاو ییش کت هعقاو لوا لهسوک رفت ید
 ندکلءرب ماگ ہیک جا رعم ترضح لوا هکر دتارو سه هد ارع» |

 || هکرریدبودنانعط هدشناور لوا رایطعبو یدتشا تالکیک یت اک ناذا |
 | هتروشم باک یدیلوا شفا یت الک ناذاهددبارعم هل یاری خد رکا
 ا هکی دتشا ندکلع ر نرضح هکر دا وا باوح هنعاطو یدزالوا جات

 1 یدزرابب نخ داوا یتالک ناذآتالکوناما یدردارک ذی یاعتقح هلاک وب

 هدننف و یزا محص لالب نوک رب هک رروج قد شو هجامنا )لعاهللاو

 : ( هللا لوسرا هولصاا ) ىد تاو یدک هتسوق یس هرعح کب موج

 ۱ ترش رادع هلالب یدلنا توعد هخ زاغحابص یترضحلوا سم
 | ةولصاا مولا نم رمخ ةولصا۱) بوکح ىلعا توص لالب رد هدو وا

 ٤ ی هک و هدشادا كن زا حابص هرکصا دنا ی دید (مونلانم رح

 ۲ هلاللص ربمخب هکر دلوایخدتباوررپ و ) رایدساقر رقم بودنا لاخدا
 | باتک هللاهجر كلام ماماو یدنوط ررقم هک لوا لسو هيلع لاند
 : هدنن امز تناسطخ ن رع رک ردشع روک هدا الب كنب دنک هد ًاطوم

 || هدوش وایرع هک دنیا توعد هنن زام حایص نوراوهشنافكنانذوم |
 ۱ بواب وا ند وش وار ( مونلا نمربخ ةودلصلا ) ىدتاو ی دلوپ 1

 : عا هللا ورلیدلیا لاخدا هنناذا كنزاءحایص ی هلک لوااتیدلناعا هنذوء |

 ٠ دروقر هدنس هرسشط هن دموک ردلقن یدلب وس دروقهد هنس لوا مهو ) 1

 ۱ توشود هثدرا درو لوا نا وج ید اق نوفر بورهک هنس ورم نوير ۱

 | قع ورود ب وهيچ هن, رزوا هب درب در وف یدرد-ةارب یویق لوا

 ۱ یدک د ن راد توررطوا هت: رزوا یدءفهو یدقوص د-:سارا یطوب

 گيااعد قنا وح یا ید تاو یدروطوا| بولموج یک مدآ ید 1

 | هلا یدسنیا بواوا ربه» نایوچ كدلا ندسلا ماب قزر یکید و واک» |
 یدعشادروق هبلب وسزوس درو هکم دهروک نوک هل ود نت نوععح ۱

 : ی لک و هدنرهش دن دم هک ردلوا لر یک ندک داد وسزوسن 1

 1 نابو> لواررب ورخ ند رک لک ون درا د مک بوروطواهدنسارا ناتا
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 یوق یدتخایزوس لوا ندنا وح لوا نوچ ىدا یدوهد در |[
 ینلباکح لدروقو یداک هغ اق )سو هلع لادا هللا ی ص ترضحبوعار

 هصفو یدتا بودیا قد دصت یتا ت رضح یدلد وس هرو رس لوا |ا
 بوقیج هرمذط ندنس داخ یک هک هلوا مت ردناشفرب ندنراناشف تمایق |
 هو دنک یسحاقو ینیلعت یني راک دلش اهله دهن اخ كناها هاك و رک ونه |

 هکی دنیا رحآ هننارا لسو هيلع هللایلص ل امدیس هدلاسو مهو )هریوربخ |
 هک ردو م ند اههنءهللایضرسابعنارهنوطح وروای وکاروشاع ۱

 سە اط دوهد یداک هر هن دم نوح لسو هیاعیاعد هللا یلص هللا ل وسر |

 هز وب هکر دتا لاوس ندرانارارابوط ج وروا هداروشاع مو هکد روک :

 یلاعت قحردن وک ولوا تاغ نوکو ب رل دت | رلنا زس راتوط هک ردیحوروا |

 تک رلنوع فو ندوعرف نوک و دیلعو بد یلیعهللاتاولصییاسوم

 هثناسحا كالا ق> یسوع ید-ابا قرغ یرلنا ت ودنا صالخ

 عا صو دبا تعباتماک اد زب یدیشلوا عاص نوکاوا نوڪ وا هنا رکش |8

 تشسءاسی> ابقح! انا )ید تیا سو هيلع ىلا هللا لص لاع دیس زرولوا |

 رلنا یدلیا ها هقلخو یدنوط جوروا نوکلوا سب ( مکین یسومینا ||
 كناروشاع موی داوا ضرف ناضهررهشموصنوجرلب داوا ع اص خد |
 هک هلوا مولع» (هد اف) ید! اق هغل اسمو ماسعها هبت رم لوا هدنباب یعوص |[
 اربژردتنسقاوا عاص ہد اروشام موی جد یدک ردراشعبا قاف تاالع ۱

 یٌدرلنایدستنا رها هنباسصاو یدلوا ماص هدنوکلوا ربمغی ترضح |
 رهل وا عاصهدنوکلوا هک: دنیا ما هلی هل افطا تح راب دلوا عاص |
 ردئراغک هراهانک قالب ر هکیدروب هدتتایضف یموص كل وکلواو |!

 اروشاعموب بولوام اص دت وک یجنزوفط كناروش اع هک راشءد العو |

 هدن عرخآ ترضح هکر دشسرا هتک ار زردبڪ سم با مْ هنهوص |

 عاص نوک یجنزوفط كناروش اعممسسرمشب ربا هب هنس كج هلکر کا هکیدروم 3

 الاغ ی دعشرپا هب اروشاع كج هک بودبا تافو نکل یدید عالوا |[
 دمو د TETRA هدکعا ما نوک یجنوا ینوک ی زوقط أ

 نوک ییتزوّط رارواوا عاص ی وک یعئوا قحا رانا هک یل وب هشت ٤

 ندارب سو هیاعیلات هللا یلص ترضح هدل اسوب و )را زالوا مئاص |

 1 ۳ ی

 1 هر ذس دم ترضح لوارورعم ی 2 ارو یدلیف زا«هرزوا یر ٤ رو رعم
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 یدلوا نو هرارز ن دە سا نوح هکردلفن یدا نوعطم ن نایک 1

 مدهلا نب موشک هدلاس لواو ) مرکیقن لرسنی نعت ( مکییقننا ) ||
 راب دن اتافوهد هنس لوا ید تعاجر ندن راک رسم هکمو یدشاتافو ۱

 هکر درلثمروتک هللا ےھ ج رربسو ثیداحا لاها یدنلو الب وص هل هدزاس وب ۱

 || یتبولق كب اک لهاو ی دلیق هدناج س دعملا تیب یزان یآ دی نوا |

Pr del oy NAE 

> ۷ 
Eندنارابیداک هب هد دم نوح ترمضح یدیشعا تاو مدعم ی آرب  

 | ی دت او ی د).3 یژ اکتبم بوراو هذ رزوا ی ربق كنا لع اجر

 ادسا ندراصتا یابقئو ( تاعف دقو هنعضراو هجراو هل غعا ملا )
3 

 یایقنیخد لوا هک هرارزی دءعسا هدلاس لوا و یدیا لوا ندبا تافو
 | ید وا نوف دم هد دق لا عیسی بو دا ت افو ی دبا ندر ادفلا

 || رلیدتا رارجاههو یدیا لوا نال وا نوفدم ادعا هدعش رلب دت اراصاا

 مزب یدلواتوف زی هللالو-راب راب دتا بوراو هت طح لوارا اب

 || داو یخدیسب رب و یدیا ی8 لئاو ن صاع یس رر ندهل-ججلوا
 1 یدشرا هع تلا هر چه ی درلو نوج هک ردن و مه ىدا هرم نأ

 | نوجا مع مب یا یدحا ل-هج وبا یدرنس وک ع زفو ع زج هدابز
 || نکلو رداکد ندوم عرج مب هللاو ید دلو نس ردیاعزج هلب وب
 1 كد نل لنهفدک یایا هرکصا دوو میدم راه رود ندنا

 هک منم اض نب هک روق یدتا نایفس وبا هیابا روهظ هد هسکم ید

 هيا روهط یاد كنا

 د روناوا نا یباقو كن هنس یجنکیا ندتر یه ل

 || د و خاب یآ قلا نوا ی د-اک هب هدم هدلاح لئاوا ترضح لوا

 هنن دم سد یدابا فیا ات هم السا هلکم ریس وک تقف اوم هرانا هد هل

 || هزهدنید د هکردلاح برای دا بویلب وس زوس هدباب لوا یرلیدوم
 1 نقب رم مع كرام تك هالالوسر زوس وب ردءفاوم هه هد هلفامار دما کم

 م رارصم ناک دب زاهد دةس ات هفت رط و دتک رلدا هک داب ی دّشرب |

 ۲۱ تب هلک هکی دلوا هجوتم اکای رطاع رطاخ رد دن اسم هرزوا یاکو
 | مالسلادیلع كوه اربایردب همک ارز هناوا لب وعتهبهبعک ندناناج سدقلا
 1 ۲۱ اع دیس تب ول رپ کری روک هدرعس اش ضع az یدنایس ل. ۱
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 . هبمک یهلرق ےب یلاعت قح هکمرارد یدعا هلینارمج لسو هبلع هللا لص

 ندا یدتا لی اريج رد دم یس هلبق كي*ارا مردب مب ارز هدا

 هرب ولدا هان هلید ندکهالا ېک كنس ےلوقرب ندنرالوق كايلاصن قح
 یدتک بونودلماربح دراو كتل زر مولع كس هدننأق كناهک ردوب قره

 بولکربث هک هلوا نا هکیدیا هناع-آ بناج یرظن ااد ل رورسلواو |
 یاب كتر یداربد هروتک ین: رخ ید وعت هنداج هبعک كنهل-

 ل وع ںواک ل ارمج هکر دنا یتوک هنشود هدنطس وا لر.حر ۸ شش

 كنیاو 2لو ءامسااق كهحو باعت یرت دق ) ردتنآو هکیدرونک یتا هلف

 هکر رده رزوا كنارسلها (مارطا عسل | رطش كه > و ل ودا طرت هو

 هلل وا هکیدنا هد تس هناخیسانا لرو ردم یهارملا ن رمشب رورسلوا

 تورک دن رمد كن 4-لوا ترض> یداوا لخاد یفو كن ز 5

 یا رب دسلیف یبزا# هلب وا هلص اجر ندباکا نالوا هدشتاق
 ثنرضحو یدود ھا اح تر هکر دنا هدنعوک ر كتر

 رلید تا ما یزاغو را دنود هدناع هبعک ځد ناکا نالوا هدندرا

 هدنرمسه ی د:ک هللا هجر یطرفو را د.د نيمه یذ دک“ دخ“ لواو |[

 هکر دبا تیاور ثیدح رب هنع یلاعآ هللا یطر ند یلدا ن, دعس وبا |
 ندراد یا 3-4 لب ورک هست رزوا كنا ردیاتاالد تاد لوا

 نکلربد رد هش رزوا كنو ا-ع رکا یبط گو هلوا شلوا لزا مدعم

 ت رصد هد د> لوا ار ز ۳ ان دا توش دح لوا

 نام ی هلو ل وح دو هلت رزوا ریه ےس و ا لاها هللا ص 1

 رد یدوقوا نس هع رک ت یا ( ءاعس این كهجو بلقن یرندق ) بوروی ||
 دکل یدیع ون ربثم هد دنس لوا هک ردراذغا قاها نسب لها 6 ولاحو 3

 دا 9[ رد هلل ےک یدلوا عقاو هر صا دن دم ر یداصا ریتم

 بود تباورند زام نیءآرب هد رام مچ مایا مت هللا اش ناد کلا

 ىدا یزاس# یدنکیاز ام یب دایق اد تا هشن اح همک كنرضح ||

  ردیفاشو فلا هن رلتباور ناشوارکذ كرس نابرا ارهاظ يکیدید ||

 لامکلا ومالا هجو یب-ع یدایمكي زاعنباءر هک رد راو یلاشحا نکآ |[
 هوا كعد یدا یزان یدشکیا یسادتآ لرازام ناساف هند اے دیک

 | هفناط ره یدشرا هلاعقاخ یربخ هلبق لبوګ نوج هک ردداقن)

 + زوسر 7



 رخآبودیا كرت تب هلق هکیدل وا هل رلپ دنیا رلقفاشمرلپ دلیوس زوسرپ
 ۱ نطویدنک د_#رل دا یرل ص ەد نددره) ورل٫ داد تا د

 راکرشمو یدلود هندناح یرهش یدنک ب ۱ اوا قاسم هل یساصا

 ۱ كدوهب ورذ هپ ینکجهدیا هن رد رک ه دم ص وصح ید د رلد دتا

 ۲۲ یدانالر ندندسح الا یدع اكر ی نج هلق مزب رھ رل دتا ۳

 ندلاح لواهعر ر بنا | و هکت ۱
 1 ءاهدساا لوعیس) اع هللالاقرر وربخ >

 | ترفلاو قرشملا هلللف اهیلعاون اك قلا مهتلف نعمهیلوام س اناانم

 3 كناو بطحان یبح هک رد: وره ) مدت طارصیا ءاتسد نُ یدهد

 سدعلاتد مدعم ندن وب هک رب و ربخ هز رلد دت اهر لس یاب

 ی دنس هح تا ال ص هح و یدع دلم تب ادهرزاع كعد داو هتد اج ۱

 یگیداوا شود نداده ید ی هوا ندنلسق تادهرک | ی دا ||

 قح نکیاهدتل الضو نشعا دک نامز لوا رس س هسا تاالض کا

 1 هک رلیدتما بور و تاوج هرلدا رلناسه ر هم ته ز كن باط برفت هب یلاعد

 || مز رلیدتا دوهي( هنع هللا یهنام ةلالضلاو هب هللا عاام یدهلا اغا)
 ۳ رد.م را دعس ر لازم د هن هدنفح زکر لوا توفهدنقو رکي دل وز نره هل. ۱

 رلز اسم دم م دعم ند هلو لب ت هک ول لاحو ر دیع رامعش هس ول ۱

 1 مواکو یک رورعم نءار و یک هرارز نب دوسا یدبا را شلو ا توف |

 ترضح یلئاسقو و اشع كل ةع نال وا توفوب یب یک مدهلا |ا
 ۱ تعاجرب ندزرع راشاد ارة ەز هللا لوسراب رب دشا بوراو ا

 | كنب رازام كزء راشا دنرف ن ال وا توف هنب رزوا هلبق یکلاوا لوا یدلوا

 ها الح لح ق> نرمو> ردم روتک هدر سفت یدنک هللا هچحر

 1 هرلثم م وم یک ؟ ناداارز یدروج رع هلا اعا ند زا هد هک رک تیا وب

 AE ودا وا موأ»* ۷ ۳ ( ردل وقم ند رام وم و ر لر و
 : فلس

 هر ثس دم سو ةملع یا هللا ییصریمغی هک ردرلش اف ال هللا مهجر

 اب اجر و سابع نا) یدر ال الو هندن اح ینو راک مدعم نا ر ےھ

Eماعا ۵ هه 0 ا هال ج ا ا  



 تار
 كا هک هکیدرروط هل وش هزا هک ید عروسک هث درآمد هنساو

 نده؛ع هللا یضدساب ,عناو )ردو یعصاو یدرواوا عذاو هدف رطرب

 یزاع هک ردل وا جد ت اورر و یا E او رو

A 24 ها دم نوج> و یدرراتنف دن اح  E oلدوهب لا هاو  

 سدعلاتدب نوابلغر 9 نادیرلئاو نوا فیت ی را رطاخ

 ندلو و ردة لود لوقو هک ررو ب ر نا حث ید هان اح

 5-4 نوح هکر دامن ) عا هللاو رواک مزال یساوعد حج هرک یا

 توروت فرد ا ها. و هیلع هللا یلص ربمغب یدنلوالت وح

 ددا رع وط هشاح نوک یس هلو رو ی راود ارد لوا

 هل سافل سفن یدنک ترضحو یدوق هليا لرابم یدنک نل كناو

 هوچ ره کردا درک و رد و ا ب وکح شاط یاراب و

 هاکو هدا هاگ ید 0 ہل لوا ترصح یو یسارا

 لماک هکیک ره هکر د J مت تتلو لرسم لواو ید روا وا راوس

 هدااس وب مهو)یدریدرولوا لتا هناوت هرع _ِِِك هدنا هلتسدآ

 حاکن هد رفص او د وخاب هد .=ر ا هكدا یعایا ک ك ره یا

 فافزو یداوا عذاو اھ ع اع هللا یطر ا هم رطاو یت م لیع

 هکر ردبا) یدلواعداو هرکصتدنا هدلودر و یدلوا مقاو هدالوا ید

 یلدص رکب وا هک ردب و رم ی دا هدتشاب ر هک نوا نوا ۲ لوا همطاخ

 هدشاب یو و ا هک د رو یدنا سد ۵ هاو زد رام

 هدک دتنارب رفت هباط> ن ر وا > تروص یلدص عهدن راظتا یهلایو

 یدشادر یکیکلید تس ترضح رکب الا ی دنا بانطخ نی رک
 نو ر اب یدتا هرگ رکب وبا هرکصا دیو ۲ حر نمر واکس یی ها

 اف دنا چھا هن هروک هلبد نسیراب یدعر واکب ی ۵۰ دا تر راهم

 ید کا مو داود 8 ا توراو هسا ترمصح تاطخ ن رگ

 یلکحو تواک 9 اق رکب وبا رگ یدر و اوج یبد 9 هرکب ولا

 یدسادر ید یک هبطخ كس ترضح رعاب یدترارگب وبا یدردلی

 یرانارا كناضذ رم ىلع هرکصن دتفو حاقرب نمر, و خداکس ییهبطاف
 یدطاف رعو رک وا یدشا ىع هل د د نس ی هبطاخ رلب دنا کا

 هلبارورس لوا كل هسرلر دتما یاران یر, واکی حر و هرلثا راد دا

 چ نالوا

 اک ود 0 و و ن یا یا و یوو ی نی وو ف وو ر ا ۳۹

 ۳۲ت ۶ ین



 : هلار ورس لوا كنس یا ردوو نوګ اراب رع كتدص وصح نالوا

 || تباو ررپ و هروب لوبق یکیکلید كنس هکر اج ردراو ل هبب رق تبارق
 تو دیا دارم تند دمطاخ یدشا ین رم 05 هک ردا وا ید 1

 هک نام هدهع هل ه> ون كل رما وب و مدا رکف هلم دک ودنک

 *هلص و یعارف هل رم طج لواورک مدلیب معح ال وا رداق
 ا ال یجر

 مدر و الس بوراو هناق سو هيلع ىلا هل لص كنرضح لوا بودا

 ا هن ییعا ی دتا بور و باوج هع الس ترصح لوا مدلی وس 2

 هکید روت ريم مدلک هک اد ] هبطا مدتا نت رد راو كتحاح

 ندئسلح لرو رس لوا سپ یدلیوس هنس یربغو (الهاوابحم)

 1 ندرت رل دعا بواوا قالماکب تعاجر ندراصاا مدقرج رشط

 ۰ کج هیمرب و بور, و مدعا نب یع دهر و هسخوب یعدری و كدلبدارق
 لعاب رل دا راثآ یدد ) الهاو احر ) هک راوردق وب قا ول

 قاشوخمهو یدرب و لها اکس ےھ یز باکس یددروب رددوب كترطج ۱

 | یدشا هب هبطاف ترمضح لوا هک وردا یدلیا هل اوح تح ارو
 یدشا توس بول وس ج اظ رسا هل ->اکن یسییع همانا ۱

 | ند یاهغذ نداجاو هتشا یدلا حاکن ہیلع یا ت رطح سد

 هک رد_عسء تسل و ر ۵ -سلید كمر و هرا یزقهرمک هک ردرا ثعد

 نوحدکر دلقن ) ردهدنسهلّزم ینذا یتوکس كرکب و هدنا ناذیتسا ندا
 یدتا ىلع نس رايو در نج اک كنایدَسا ترض> یدلبدیب همطاف لع

 ترضح ردقوب م نەسر هدلا قدال هعلوا اک كنا هللا لوسراب

 تیاورر و)هلا نیباک نساهب بوتاص یا ردراو هعطح هرزهدنس یدّسا

 تر ردراو مهدذرب و ع آرب یدتیایلعردیہراو كشر هدكلا

 یس اھ و تاص یهرز یو رد رورمط مهم کس نآ یلعاب یدتنا

 یهرز توعا 3 ندا كتر طح یا م ید س) روت هام ےب

 هیشرد زو- رد ج رژ لوا نافع 5 ناعع یدراعیح هرازاب نوعا عن

 تویلت هنس هش وک كسادر و ضعف یروب معلم یطن رم لە بو دیا ارشا

 یدوف هرب هل رظل ك روح یروک د ملبمو یدک E ربهعد

 یدط بو دنا توکس لد ردم رد جاق هکند ارو نارمضح



 هلازوف وق شوخ نوجا ءمط ا یدر_ و هلالب بولا هضبقر ترمضح
 قرص هش زاهج كن ز هبط اف یب هیقب وب ی دتیا هیلس ما ه رصد دنا

 یدیاص بولا یسلبم هيقب یخد میلس ما روک یک را دن كلا بودیا
 هلبا ید كروب نم علب هک ردلوا ید تب اورر و ) یذنا مه ردزوکیا

 ںودا قرص هد ثاناو عاتسمو رلبدلا یو شوخ

 یدزرغروا مام ندب هک هدفی طقرب ود وزا شس وک یداودر ةماح یا

 كش مقح ه وفوصر ویسدکاوتالار وینم ۳

 | نددفیلامرخ یوشح كنرب هک ییاهن یکیاندربطسا ناک و هب سشمرپو
 یسکنا هکقدصان تردو یدنا ندنس هشارت نات یوشح كن رب و

 كن ءهطاف یب هر وک ذم ءایشاو یدیشل وط هلکو یسکیاو هل یفیلامر خ
 ۱ مط هللا هجر یدنرز مش راد تا بدنرت نوحما قلوا یزاهح

 ىلاعت هللا یطر ندکلام نر سنا هدش اتبک مان نیسطعلاررد

 هکم دیشهروطوا هدشن اق تهالا لوسر ن یتا هکر دا تباور هذع

 کی هد-3 دلوا ىل یو یدلوا رهالخ هدنک رابم "رب جو رای

 ۱ بت او لا ید یادخ هک روپ ی سنا یدتنا

 | نوساوا ادفاکس مابا مانا هللا لوسراب م دتا نب یدروتک یربخ هت اکب

 لان هانا ) هکیدرونک ۍربخوب ید تا ترمضح یدروتک ربه

 هکر ر واکس لا داق و نها ( ىلع نم ةمطاف حبو هر نا لا

 | هحلطو ناععورعو رکدودا سنایا نسهر و هلع هغیللالح ی طاف
 ساارمتسا یزس یلوسر كنادخ هکتا هتع اجر ندراصد او هرب زو

 نوح مد توعد یهورک لوا مدراو لا یج وم لوسر نامرف ردا

 ةیطخر ترمضح یداوا مضاح جد ىلع رلیدلوا عج بولک یس هلج ۱
 نعدتع یجاکن بیغرو لہ ییاعت قح ءاثثو دج هکیدوقوا هغیلب

 یە طاف هکر دشتنا رها اکب یلاعت قح هکیدرپیب هرکصندنا یدبا

 لامثم زو رد مدر و هلع هغللالح ینا سد مرو 4 ییع هل الح

 یطار ید یار ىلع سٍ لعاب یک داوا یار هن رزوآ رهم هرن

 هد طخ رات یدروب هلع هکردلوا ځد تیاورریو ) هللالوسراب مداوا
 اعدرمخ دیو هہطانو لیسع ترمض> لوا سا یدووا لع هب ودوا

 | جرخ او اهکیلع كراب و اکدج دعساو امك لع“ هللا مج ) یدتا نودا

 € و
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 | یدستا مماوراب درونک امرخ قطر هرکصا دنا ( ابیط کک
 1 هک ر اشمروب ند ءاهعق هکر دندن وب هتشدا رب دی ناز >لوا س رهاب

 ٣ یرلب صندالعو ) حاکم لا دععو .a .ص)اق ا سا رش 0

 هللا لص ا مر نره هک ردلهت ) ردرل_ثاوا لاق هاا كا

 یاب راع کت ر مب ۴ ی ماا 2 راس ۳ هلع ل

 a و و ترست نوحو a ۸ سکا

 5 الا هر ه ره طم لوا ندنراب یزرغا كرامو یدراو هو هل رلدا تولاوص

 | یا یدتاهرکصا دنا یدوفوا هیعدا راسو نیتذوعء هن رزواو یدابا

 كا ره و وشاب ا همطاف نیرادتمرپ ندوصلوا هک ردل وا ید تداور

 ١ اه ر ذو کب اه ذیعا یا مهلا )ید تاو ی دج اص هت سارا

 a بلع ید ن درادعهر , ند وص لوا هر ۵ صدا ) مجرا نا طلا نم

 كبہذیعا یتا ے مالا ) ىدعاو ید رس هسا روا لس رغا یکباو هنشاب

 ١ ها )یدت داوا ید تاور ر و ( ےجرلا ناطب سان »هت رد و

 (ابه رهط ۳ درهطو سحرا نع تیهدااک هال اھم و احمد ا

 ۱ هدرگنایم كرس لاد قح هک كتا هد رکشارد كعلاق هکندرویپ هرکص) دنا

 2 هدیک بوقیحات ی د دلا ید ودنا هرب و تکا او هرب و ا

 مز٤ رویا و هلع هللا یلص ریمغ یدلشاب هږاعا هہط ف هدنفولوا

 | هبیشکر یس نب قرقحملا ىلع نس رالغا نوعت رد هنسا هت ندالغا نس
 1 قاخوقو> ندیلک ود یو ردم دعم ند,لکود ییالسا را هکعدر و

 تاوررو ) ردهداز ند هلح یافرع هر لاء ق حو ردکر کب ندیلکود

 1 ییبدالغا كن هما هکر ,دلوا عن او ناکو نط هرو ریس لوا هکر داوا تد

 كس رد ناحیا هک درود سد ردنوحا یتیدااوا لام اما لع

 ردک رف كق ل اها هکعدا مور هب شکر یو مدعی یصعت رنگ

 1 هرج ای هناوایدلا | درس كج مز دعا هد ین یدلاهللا علو (

 | هکرردیا ( ةرخ الاو ايندلاف ادیس كنجوز ) ةياوریفو ( نیل اصلانم
 || امرخ رادستمر نوجا هيأو ت اولصلا لطفا هلع تاعاک هحاو

 | حاقر لد راصااو یدروتک حوفر لع و یدرو+ ماعلا مز وا ورذو



C41 $%هک  

 نی ترضح هکر د و ره ) ید او ییاعط نوک ود كنارهز طاف |[
 یک كەروشد كعا راما یرا:هدخ نالوا هدنکاوا هکیدروس ررعمو :

 ۱ ارھز طاف يڪ كم وک وا هب رآ هال شم راک لاو ات كمروسواو

 ندرازاب و قم راوص یهود هک هث را -تهدخ هرشطو هیلبا اداو دهعت

 دسا تذب هبطاف یسانا دوخاب یضن رم یلع رد کم روتک بولا هنسنرب ||

 نای-ع نوک رب هک ردشیترپا هب و هدد احا هک او هیلبا ماف

 هک هکحوص ندو.و یدتا هیارهز طاف ده> و هللا مرک باا ط یا :

 هب را هلا ED ید ن یدشا ۶۱ هز طاف مدل راطو مدلرو ۱

 یدر اسبق تواوا یربا مرللاو مدل راطو مدلوا لوام هدوک وا هدوک وا

 یربق كالا لوسر ید-تا یضنع یلع هک ردلوا ید تباورربو ) |

 كما هدنر انک شنآ یتسخپ ب ولشا قالوقارق هدم هناخمب هطاف

 كنر ندکمروب وسواو ندغتوک وا هب را هللا یتعرکد لاو ند-کم روشب |
 مدت کا نوکر یدیسعلریک یبابلو س راف ىرألا بولوا رفتم و

 ریمغیب سر رابد روک رسا جاقر ندازغ هللا لوسر باا هہطافا
 هروح لوا یکلاح كو كفرا هاو و هيلع لاعت هلا لص

 فءس هر تد ات كلور بودا ناسا یار وشا ید دا

 ةشلاع نلاوحا تروص بو بمال وب هد اخ ی رورمس لواو یدراو |

 مداخ بواک كنارھز ءےہطاف هه رص هشداع یدروب فا رد ,هبس ةا 6

 هللا لص ترمض> لوا یدلیا ضرع هترضح لوا یغیداوا هدنساجر |ا
 یدراو هش رال كن هطافو لع ةه لوا را سو هلع لافت

 بوروک یتکید-ک اروح یدبا راش غاب نوک هاوخ دءاح رلنا 1
9 
 کادو ند زکر هکر تن ما ترصح راد دتتذا قاق ندکشود ۰ ا

 یرلق دصد تولک ندنحوا یرلشاب رانا سد نکلوا هدرگلاح اکو

 هک هر وش یدو هش رب هروا هلورلتا یی رلذابا لرابمو یدروطوا هنرزوا ر
 کا

۱ 
 یتحارو یتغل وخ كنغانا كرضح لوا هکر دا وقم نداضت رم ىلع |[

 ییزو كرابم ت سطح لوا هرک صد دنا مدتا نشح هدعسک وک نیرتا
 اچ دم 399 FE با
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 مر هلا ییاط مداح نس هبطت ىدا بودا هجو ی هرطاخ

 | مدیشهردنوک ن ینا هللا لوسرا یدا یضن رم یلع نسشلک هم هناخ

 لوا ردسشعرا توشسمو نمک هدا ز ه همطاو ندسنعاووح تعدخاوز

 دماح هلوا وبا ندهداخ هکعهدنا ےلعت ھن سدر هرس ی دتا ترمو>ح

 تم ول حوا زوتواو ریکا هللا تب و حوا زوئوا هدنفو نکگ,درمک هباوخ

 ندمداخرس كعد هل وب هک کد هلل | ناگس تب و حوا زوئواو زن دا

 | لوا لال اف ردبا ههجو هللا مرک یضنرح ییسع ردکر ک هساوا كرکب |

 اا لع م دیا كرت یدرو لوا رک ره هرکصندنا بواوا ل وغشم کیست
 : کیدا 15 لد هدنس هک نیوص ترح یدرو لوا رابد-ا ہاضا رم 2

 جد تداوررب و ( مدیا و هلي ه ٢س دهک نیفص برج یدتساییع

 كن نم مشکیا شومعارف هدلوا تر هک نیفص برح یدتا هک ردا وا

 : یا كن یه ى هد هس لواو) ع دوقوا بودا راد هدنرحآ

 مهو ) رل د نوط حروا یا لوا تولوا ضرد ناصر موص و ددس بس 0

 لوا ۵و یدل وا تبحاو رط دو دصو را, دلو یزاگ مارب هدااسلوا

 نذالنذا ( یدلوا لژات هک رک تناؤ تواوا عقاو داهح ادا مد هنس

 | هک هیلوا یو ( ریدسل مه رصن ىلع ها ناو اول مهذاب نولتاةب
 : هکر کشل رههکر دش! ون نادرح هرزوا قیرطلواثیدحو رس لها ح الطصا

 شلوارضاحهدرکشالوا هلیسفت سف سو هيلع ىلاعت هللا لص ريم |
| 

 ۰ تی لوا یدک ت راج هکر کشا رهو رار د هورغو ارغ کا هلوا |

 1 یناورغع وه كلرورس لواو رو د هر رسو تعداکا هیلوادوج وهو رطاح

 هداوقر و ر یرکب هداوقر ورد زوفط نوا اب رو لها ضع

 ص ەد هکر دلوا قالتخا اسم او ردد یر ,هدلوقر و ترد یک

 | دوخاورد شمر و ربخ ینکیدلیب یدنک بويا طبض یواررب یتاوزف |

 ۱ نیا>حو ف اط رد راش ھر و نح هوزعر بوتوط لخاد هك ساوا

 رد رقا هیاوصو رهشا هک لوا هدیاک ولو یک هصد ردوو باز>او یک :

 هدهورغ زوفط ك دناورغو و یلاعت هلل ءاشنا زدکر ک دسالوا رکذ رلنا :

 | نب و تازحاو دحاو رد رد رلنوب ک ردوا مقاو هل ام هلا راذک 0

 | هنن رزوانعهدو فلاطو نینحو هک« حو ربیخو قلطصلا نیو هضب رق ۱

  ۶ > Fل #
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 0 ردشعا وا تیاورید كس او ق ترا ندنوو ردشهردنوک هب رم یا ىلا

 یفالتخا دناردڈلو ا مق او هوزغ نق ادا یلاعا هللا مهجررمس ءام ګو )

 هک ردرل داوا بهاذ هشرزوا كلا جد تعاجر و قع“ | ند ردرلشتیا
 ک ارلیضعاو رد همشع هرکصن دنا طاوب *هوزغهرکصذدلااوبا هوز غادا
 درج ن اح ش نکلو ردشلواعقاو هریڈد “هوزغا دعا هک ردراشاوا بهاذ

 روا وا مولعم قفل وا جحر لوا لوق ندنرازوس هدیر هم ےک حرش

 | ریمغب هدن رخآ كنەئس یکلوا دوخاب هد هبا هنس لوا ندت رع سب )
 توبوق هقیاح هد هب ده ین هد اع ندعس سو هیاع یلاعد هللا لص

 دن دصق ہرع د نب هلو هن دصق شدرف هلعجر ندب امگا راد دنک

 هر ع2 نب یدشرا هل بم یرلک دیداوا نوچ یدقیح هرشط ندهن دم

 | نوعا لص یرعخلا ورع ن ىع نالوا یسادتفمو یدیس كس هل

 | تون ود وریک هرکصذ دلا ید روب مص دلکنا ترضح بوک وش راق
 رک ردلع ) یدلوا مقاو كنج هلا ند هد هو رغ لواو یدلک هر ه دم

 | ندنرفس اوا هدلودرو کز دک دک هر هن م هداوقر و هدا و اوا

 Ry هلل ای شک رفت شّلا ندر رحاھم یرا لا نهدمع مدسعم

 هرشط ند هکم نوا نصر و هکب در دو هن رزوا هورک رب

 نوح ا رات )سو يلد ىلاعت هللا لص ترعح سد یبا ريذیمتیج |

 یدلوا یرادسلع كنهدیبع هانا نب ےگ سمو یدلبا بیت لسع ضارب |ا

 یلوق رم سلها نکا یدنلوا بورت نوعا مالسا رکشآ رک -ع ادستباو
 هتعاج ناشوارکد ندشبرف رلدتک رکشاوو یا ۸-ع لوا هرزوا

 | دهرکع هداوت رو یدنا یرادربس رانا برح ن نایفس وباو راددشرپا

 | ید یر رادرس فنحالا نبا صح نیزکم هدلوفرو لهجوبا نبا

 | ادتباو یدیا هدم السا ا صافو یا نب دعسو راد قوا هخراربو

 یکنج حلق هدنرل ارا كل رکشا یکیا لواو یدنا لوا نانآ قوا هر اغک
 ید هدا ەە مالسارکسع هکی دن الوا یرروصت كرافک یدلوا عفاو

 | هدرا كربدارلن السهو رلد تا راتخا رارفو رل بدق روق سد هلوارکسع

 | للقران سمو یدیارا نیقب هزوب یکیارافک ارز رادع وقو رایدعش ود

 ناورغنب هععو دوس الا ندادعمو راد دلک هر هن دم بولود ندیارابدا

 یدیارلش گیج هل. ند هکم لا یرکسصعرافک نانلوارکد نوعا نرا
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 قم هنالسا لها یخد یسکیا كرلنا هرنرلق دلوا لباقم همالسا ركشا ۴
 هد در له هد رلاتنا یکیدنک توی ند للم هع یدو 2 رلءهاوا

 | رلذ عج ندم اش هلتعاسج رب بوئود ندنر ات شب رف هکی داکربخ
 نب هرج ید وا فذداو هلاح وب نوح ترڪ > رارو هلک هلن اج هکم |

 هنن دصف كناو راک لوا هلا رلیشک رفنزوئوا ندرچ اهم یلطاا دبع

 | لوا یونخدن وبا بورودب بولر لع ضار نوعا رلناو یدردنوک |
 || نوعا مالسا رکشل ہدنل و ریس لها ضعبو ی دا وا ر ادلګ هد رکشا

 هللا هرج 1 اس یدبا لک تن کشا هزجج ع ناشوا بر ادا

 هزو جوا رلئاو رای دشر | هرافکر کشا هدر ر بیرق هنلحاس ار دات بو دیک

 | اق ندسناج یکیا یدیا هل هلارلنا لهج وباو راب دیا رفن ببرق |
 1 یکیا ییعب ید ا نیلح كفرط یکیا هکینهج ورع ن یدج را دالر ضاح أ

 8 ر کشا یکداسد هوا عن ام هکیدیشعا دهع هکماع | تءوصخیجد هدرط |ا ۱

 سی یداموف هکعا لاتفو كجو ید-اکو یدراو بوریک هتسارا |

 | هلاصا هاعیاعت .هللایضر هرج بودیک ه هکم هللها هلفاق لهج وبا |ا

 رک یصاقو ا ندعس هدلاس وو و یداک هر هل م بوئود ورک ۱

 ید رود لاسرا هن د ڪو كناوراک یر غر ندشدرق هلارجاه مرن

 هدعسو یدلبا راداګ هرگشالوا ید وسالان دادم بو رو 1 ضایو
 مالسا رسا نوج هبغازواجت هتوا ندءضوم یراکدید رارخ هکیدروب

 | بوک .مدقم نوکزب شرف *هلذاق هکرایدلا ربخ رلیدشرا هعضوم لوا
 | یمکیا ندن ره مهو 9۴ . رایداک هب هنیدم بوتود هرورضلایراتهک
 || سو هلع هللا لص ترمضح یدلوا مفاو ± طاو "وزغ,دلاس

 ناتگ نی بناسو یدرب و هصاقو یان دعس بورو بیلرتع ضابیرب
 ندب اعا بول ود هقیلخ هد هني ده یذاعم ندعس هدلوقر ینومظم نا

 هرشط ند هنده هن دضف ناو راکر ندشد رف ها سبک رفت زویکیا

 || لوا هللا را بد رق هزوب ندیش» رگ یعم> فاخ ن هساو ی دقح

 | یراکدید طاو سپ یدیاراو یرهودزویشب كب یکیاو یدیا هدناوراک
 در جش و رایدتک رد رق هنس هسیحان یوضر هککد هعضوء |

 هدااس وب مهو % راد اک بون ود ه هن دم ورک نویاوا قالم ۱

 دج :هربشعلا یذ "هود | هگیدنالوا یبس كن هوزغ لواو ی دلوا مقاو
ner سس و سس سوم یو 



 هل هعاجرب نسب رو نایفس وبا هکیدشرا هکش رش ا ليرمع> لوا

 یدروو هبلطلادبح نبةزح بو دیابیئرت لعرب سپ یدنک هنتراج ماش

 رفن یا زو بول ود هفیلخ هد هنیدم ین وزع دسالا دنعنی ةا واو

 ند هني دم دن دصد كناو راک لوا هلب اعا رد ژاوکنا هد اورر و

 نوک حاق رو ران eA .لوا حرص وم یرلک دید هریشعات و یدقبح هرسذط

 ی دنک بوک ناوراک هکر ایدلس قیقح نوح رلیدتءا فقوت هدارا لوا
 لازم هدنسح او هرمشع هک هل رافیلخ كل راناو هلتعاج رب ند دمقب

 لواو راپ دلک هپ هني دم ورک ب ودنا هده اعمو ملص یدیا رلش# وط

 تاک ود بار ورا هاضل میل ٤ )و هلع یاعد هللا ی ص رمد هد رفس

 هدنسوورق هرمشعردبا اجهذع یاعت هللایصر مان ن راع یدلیا عضو

 لدا شم راو هاو هدشد كنجافا امرخر بلاط ییا ن یلعون

 ید رابوا ند وب وا یزب بولک هزعاق مزب ترضح یدیار ولم ور
 ( بارت ابا ساجا ) هد اور رو ( بار باب ۸) یدشا هییتعو

 هرورس لوا بارت وا سپ یدد ( بارابااب كلام ) هدناورر و یدد
 كقت الخ ءان یدشا ترضح لوا هرکصندنا یدلاق بواوا تانک

 هللا لوس راب ر ورخ یدتبا یل دیګ هری و ربخ اکس دیک کر نمار و ق دب
 هکر دلوا یسیرپ ردراهسوک یکیا یر تدب كتب الخ یدت | ترمضح
 یکهجو كنس هک ردلوا ځد یرو یدارکس ىس هقان كرم ط اص

 كرابم توت وس یزوسو ترمض> یدلمانیکنر هلکناق یکنساحم جدو

 ن زرک هدلاسوبمهو ل یدافص ی: زوو یشاب كناضت م ىلع هللا

 بور وس برا هود نالوا هدنسحاوت هن د۰ كرضح لوا یره راج

 بورویب بینر اولرب یداوا م ولده هترضح رب-خوب نوچ ید روتوک
 بورود نیوز هتفالخ ی اک نادنز هدهن دمو یدړو اض م لع

 هکیدشرپا هب یداو یرلک دید ناوفسات یدعږج هرمشط هلعج رب ندنارا

 لوانوجراربد والا ردبهوزغهب هورغ لوا نوهگنا ردندنسح او ردب
 هر هن دمنداروا سل بوکزرک هکیدلوا قتحربخیدشربا هعضوم
 نیا هلن !دبع یلغوا یس هلاخ كنرمضح هدلاس لوا مهو # رای دیف تعجار

 هل. | یشک ر فل ېک: انو اهدتیاورربو رفنرکسندباصصارباک ایی یدسا شح



 يک % ۲1٩

 هللا دبع نیدق اوو هعیر نر حاعو اضرب نب لهسو هعیبر نب ةبتعنبا

 | هد هب رس لواو یدلیا هبرمس سیر رایدیا ندهلج لوا رهکب نب دلاخو

 || هللا ىلص ترضحو یدلوا یعسم هلبا نیمو ارعا شعخ نب هللادسبع ز
 || یی وتکموب هکی دنیا ماو یدریو اکا بوزاب ب وتکمرب سو هیلع

 فقاو الصا هنکب دبا هل ین وعصعو هيم وق واو هیجآ كد هلوک یکیا ۱

 هلا یم وهفم و هبوفوا بوچآ یب وکم لوا هرکصن دن وک یکیا هيل وا
 | لوا هرکصن دنوک یکیا بودیک بوقیچ ند هثیدم هللا دبع را هدبا لع ||

 | دعب اما ےحرلا نج را هللا مپ ) هکشلزاب یدوقوا ب وچا ییوتکم
 || كشفي داوا نر اعمو ساالم E رو دنعسا ابلامت قح هللادع یا ۱

 || نسهراو هب هل خم نطب هک لد هنامز لوا ات یرو هلکب یا هدلاح |

 ندناو راک لواهک هوا نس هیلزوک ناو راک شارو بوثا هدءضوم لوا ۰

 E 3 ندا نالوا هدکناب هک ردک رک و نسلوا لاف 4 ةو 1

 نیجسا نوسنک هلس هاکنس نیتسا نس هبعا ما رک او رج هکتنک هلکنس |

 || یدلوا فذاو هر ونکم نوع هللا دءع نوح ( نوسلک دهن ده بولد

 نیدعسو یدلواهحوتم ه هل نط هلمحوء نامرق نود هعاطو اعم

 یدیا را ثب هي هودرپ یسیکیا هلبا تب و ناوزغ ن هبتع هلصاقو یا
 ۱ ناذیسا ن دهالا دبع هللا یر ذع قمارا هود بولاق هوان یر هود

 یدشرنا ههل نط!نو> هلل ادبعو رلیدتا فاع ندرکشل لوا تودا

 ندشناح فناط یس هلفاف شارف هاکان یدیا رظننم هنناو راک شا رقو

 فئاطو یدا ینا“ فئاطو مزواورق یرلک و رلیدشرا هنارالوا
 ۰ مکحو یرضطا یو رو یدیاراو حو یر هئسا یرغ ندع ا

 هها دبع ی لف ون یش ادنرقو هرغء ن هللا دبع ن ناو ناسک نا

 زا رلید روک یل ور ناکا قلخ هلفاق نوج رایدیا هد هلفاق لوا وز
 | توتوک رت ناه زالوا كاكا قوحهداراوب راب دا هثب ری بود افوخ
 ندم السا رکشارلرد د ها ربا ترمطمو هز دم وولد اش هدیک

 | رلزپتسعو یدلباشارت شاب توداریدت هلرحر یدسانصحخن هشاکد

 | بوروک یتا ییسها هلفاق رار دیک هکغااداهرع هکر ابد رتسوک هلب وشد
 ۱ هر ارگ ی را هود و درا ردک هکعنا هرگ مودول ورلد دا عج را رطاخ

 كح ر هام ن وک لواو را داوا ل ختم کم روش ماعط ںوا اص



> 
 یداج هح ول 3 دیعاوا كر اک بودا در رلز پس یدا یسادتا

 لهارلب مت موه هب رزوا هلفاق لها هاک ات سی رابدید ردي ءرخآ لرخالا

 تورو قوای یر و>ن ورع ی هک هلن اد دعن :دقا و ندنناح م السا

  لووت راد ارمسا یتاسک ن ن ےکحو ىهالا دبع ی ناععو یدارا لالها

 ی رالاملواید)وات منع ناف ۳۹ ایرلام dd هد او لوا تودارارت 9

 رلددرونک هنر و هلع اع هللا لص تلاسر تربضح تولایزارم-او

 لالح یحرءهام نعل یارحرهش كو هدنرلف دلوا ففاو اح لو" سنار

 یوق دوه هکر ایدتنا بریعتو ربیعآیرلناتس* نازو یناوراک لواویدتا
 لاتفو فزح ن ل يدنا را شد رف هللا د هرکصا روس رلیدتا لات

 ذهاب شذ هدنهادوقویدلءا لتفیورع دقاوارپ ز ر دکر ک هسنیا لاعتشا

 ورگ ظفاو ردنا را شا قیام ( ب را دقو )یظفا دقاو سد ژربد

 4 ترطا نرضح)یمرضح ظفاو نسا (ترطا تر )

 هللادبع هکر دلقت ) رلبدلب وس را ذه هک ندعوئو بود ردا تلالد

 ترضح نج ال ام لوا یدشرا هش رق هند نوح شح نا

 نوحا لالا تب ل_نینع لام هدتفو لواو یدراهبح نوا هزدا لوسر

 وجاف اصصا یدشک یشقا و یدیشءالوا ضرف زونه یمجخ
 ید ا سج لوا سج نالوا قد رفنادتا ندنوتع لام هدمالساو یدلبا

 هر سطح لوا ل اح نروض تولک هر ےب ده هل || هللا دبع سد

 ین ەط راک هرزوا ییبدتلوا رکذ اقاسرو رس لواو راد ضرع

 هزسیبودبا باطخ هشعج ن هللادبع یدیشعشلا شیرزوس دوهو
 هرالام لواو یدد مدعد كلدرا كاج هدحرءام سعی هدمارح رهش

 ب ويم رد ا ف رتو لس> د هر هست جھ ی تاتعلا

 شا زرسهرلدا جد ناکاو یدا ا فوود ںںزہکح ٤ كرار او كالام لوا

 تواوا لولع یس ر ره كه رس لها هکلب وش راد تا رل: وڏو

 هدا بضع رل تا یاد قح هکر ا دشا نطورل٫ دلو |ناعسل هشدا یرلک دا

 هد لا مارا رهسلانع كنواٌس)یدلوا لزا هی بر :اوبهداننا لوا

 حارخاومارطا ریعسل او هب رفک و هل البد دس نع دصو رک هيف لاو لف

 سنا هللا دہع 2 لتلا ن ۸ کا ةتفااو هللا د: ع رکا هر ھم هژ ها

 هللا ا رلر دا وا لد سوخو چ هصعو ۶ فاداو



۳۳۲۳ 

 كالا دص 2 ARE د نسچ كالا لوا لسو هلع ی اعت ها لص ۱

 4 < ردلوا ید تیاورر ( 7 طظ ررعهو يبو هرژوا یييدشا تیک

 دناوا تعمق هل هلبا یع ۱۶ ی-ازغ ردبات بوااق فوقوء لاملوا |
 ۱ ۳ یو = یبعل ۳ لوا رم هک نفرت رونک هدتاور)

 لدا ربص هک درو ترے > رلدد ردنوک ھه ده ن وا صلح

 | وان دکناو رغن ةتعو صاقو یبا ن دعس یتعب زغاراب یکیا لوا ات
 ۱ دز هدنرک داک هر دس دم هلتم الس ردرالو ددم هعما را یهود یرلو داف ۱

 : هد هل اء لوا ج دز هس رار اک و هنب دم هلت. السر لنارک او مهر وهز سی رارساوب
 || هدنراک داک هب هدم ه رس لها هک واوا دد زر هدا لتف یرانو |

 : رل داوا لخاد تواک هو ده خدرلنا نوح یدیاراڈ ماگ 5 هلا دعش زا

 هل وعع رب تواوآ نالسع هدک دشا توعد دم ا ا ` ترک |

 1 یک تولود بوک همالسا ناعع اما یدلوا دلمه شب مدتشس ۵3 و

 یداواد م هدنل اح یرف و

 : دک یدلوامقاو یرمکردب همورغم دلاس یک :ا كلر مهو ¢

 | هلا لص لاع دیس نوج هکی دبا لوا یبس کن هدف او لو ارار د ځد لاتق رد اکاو
 ا ندنرلقداوا ناور هب هکم بوهیح ندماش كنناوراک شرق سو هيلع |

 | یدنا هدناو راک لوا ناسیفس وبا هلتعاجر ندشډ روو یدلوا راد ربخ
 نوهیح ند هشدم هیدصق كرلنا ترمضحهدن رلکدتک هماشام دقمرائاو |

 : هکر ردىاو ) یدیشم امرا هرلنا ںوراو كد هءصو» یراک دید هرشعات

 ]| ل ارب- ییرلق دلوا ناور هدا کوم ندعاش 4 6ا |
 ٠ تست > لوا سا یدر و رب> هب رمع> لوا ب واک م اللا هلع |

 ید زن د-عسو یه دع نی نط سو هيلع ۳ هللا لص

 و صل ی د رابخا كن هلو لوا بوراوات هک د ردنوک

 1 مان نهج درک هد وم ی راک دد رابح واوا ناور جد رلنا |

 | تودا لوبق غانا یراتا دشنک رلیدلوا نابهم هم كن هور
 ا رل هتک بوکو راب د شر ١ ه-ءص و٥ لوا ن اب راک ا یدن وط ناهن

 را دلوا هج وت هی منش دم نوعنچ هربجط دیو دیط ءرکصا دن
 | ند ادو یو و دودا بوت هل ایا رانا دا
 هکر دلوا ید تباوررب و ) یدالرآ ندرلنا هصقج هتهالس بوروهآ ۱



4 ۷۲ 

 و رایت E سو هحلط |
 ن راب ناوراک نعل یدنارید ( دع دعو وا ادعرعل ااعا ( ھه ا

 ردنراکا دّتسا ینادصول دعسو هلط رولوا كءد رولکنوک ر وادوخا ِ

 یدشرپ|هرد نایفسوانوجو رلیدنک هه دم بوقلاق هک لوا نامه |[

 كل جو ندرا:د2 ِ هکبد روص ندرللوا نکاس هدهصوم لوا ۱

 هب هود نکد لدءهروک و و راک راب دشارلنا مس رولس ربخ ندنرلس وعاح :

 ۲ کیا را تاب را هل نالف مس یا اوو
 هملطو ید راو هل ح یرک دید لوا ناسیفس وبا راب دتک راب دلو ۱

 رظو هن رلع | تورا یالصد لواو یدق این الّصف كن راهود لدیءسو |[

 او یال و یرهد رخ یدرگحامرخ ناذب داضف لوا هدک دسا

 ردي راسوساج داباغو ردراشع هد هنیدم نعد هدب رباع راهو د وب هللاو

 هدندناج لوص یردب و بونود ندلوب سپ راوقلوا هدرب نيعب و رلناو |[
 همام ليحل ندنف وخ تب اغو یدابا هجوت ه هکم ندنلوډ لحاس بویق |

 هنر طح لوا ب رخ راکو راد اک هه ده دیعسو ملط یدتک ۱

 ما ی ورع لوا ند تر اه هش دمرلنا رورس لوا رلید-ہا ضرع

 رک هل:عاجر ندراصااو رحاهم تویق هدرلح هد فب دم و 1

 راصاا هک هو رغ ءادتاوی دنا را دیره ور ند ەش دم دندص كعسر 1

 اچ ند اڪڪاو یدا هو رع ورلي دا هد تع زالم كت رمّعح لوا ٤

 یدالوا مقاو تمالمر_ هن رم لرلدالف لواو رلدلاق هد هندم هرشک

 كنرضح لواو یدا لکد دن دص لات هلباراغک یر عج ند هن دمار ز |
 هدش اورر ویدا یو ؟ یکی e ام ییلدهیح هر ةط ند هن دم |8

 یوا ندنوک یکیدردنوک یدیسو همطیدیا نر دود نوک عج > وا ِ

 هدنش اب كنو دنع یا نالوا یس هواه دەل ل يمر هر هن دم هد نما نوک

 یی رکشآترضح نوج رلیدتا رکذا ضرعهدارا لوارا؛دروق هاکرکشت |
 n توروب هظحالم یندعوتهدا تلق كرلنا یدروآ 8

 ( تالّصفنم مها هلاعو مهسک افار TY مهلج او هاف> :

 رلوب و ر د- هرلت او ہرا هود یرلتوب رد را وأنا نااب رلنوب یهلا یه |[
 د هاو و درج 0 رد ٍحو رو ا ا



 هک ۲۷۳ و

 هسک رب مهره ند رفس لوا هل اکر یساعد كرورسلوا سپرو ته |ا
 رلماعطو رد اہل هنن رالا توئود هلا هود يکیاو هودر الا یدعود ورک

 ندم وق هبنع یاییسهب ندافع لوا سپ )یدرک رالام قوجو ||
 هللا دمع یدر دود هب هن دمورک یب هراعص لاغطا نالوا هلد لارا دک |

 لوا هدهوزغلواو ېک یراب ربغو بزاع ن ءار و تبا ندب زویک رعنا |
 یب رق هشم یدیایهک سفن شب زوبجواراندیا تەزالم ەد اک ر كارم ح |ا

 | .رذعربیرب ره هسوکر ف نکسو) یدبا ندراصنا یسقاب ندرجاهم |
 | 4 صح ید هرانا ندنونم ترضحیدا رلغ ها فا ندرد هکر ععءاثب زا
 ا ررارص هدندادءعرد لها ید ینه وک رفن هرکس لوارسلهاو یدر و |

 || ناغع یس ر كررجاهءامایدیاندراصفا یشب ندرارجاهمیرفنحوا
 هتهدخ كلا هلغلوا هتسخ هلل |لوسر تش دقریسهحوز هکندن انافع نا |

 | یس رپ ید-تا فلخ ہلا یرمماك رض ح لوا نوجا كسعیا مايق |
 یدیا را شیک هفلسوساج رانا هکد دنا دیعس د یس رب و هحملط ید | |
 هرب كم وتکم ما نایاترضح هيدا هیاما وبا یسل رب ندراصدااما أ

 مصاع یسرعلنا یدردنودو رک ندلوب نوح كع تق الخ هد هئیدم | ۱

 یدلق هقیلخهرزوایس هی اعلها ینا ترمط> هکیدرا یتالحلا یدعیا |

 یب نوجا مهربهدنغان وقاحورینا هکیدیا بطاح نب مص اعیسججوا 1
 و _یهاا ن نراح یسجشسب و یسجد ود یار وک هد وع نو رع | ۱

 یرانا رلیداوا حورح بوشود ندهود یری ره هکب دا ریج نی تاوخو | ر
 | هدم السا رکثلو ی داوا هناور هرد یسپ د-ذک بوردن ودو رک خد | |

 | یرخاولدادقم یس رب یدب اراوتآ جوادوخاب تآ ییاوهود شت
 1 ےلق رکسو هرز یتلاو یدبا ك رب ز دوخاب دث رم ییا ن د مع یہا |

 زا یدیشع"ودهودو نوه واراوس هرفن جواو هرفن یکیا رهویدیا راو | |
 لسو هلع یلاعت هللا لص كل اع دیس لصتم هدرفس لواو یدرژب هلت ون |ا

 | ترمضحلوا ہاک هلت ول یدیا یضنرم ییصیکی رش هدکع هب هود |
 هدرارفس نالوا عقاو هداحلاواوید روا وا راوس یضت رم ىلع ءاکو | |

 | یدیا هنراحندب زهدلاح رخآو یدیاهبابلوبا یکب رش كت مع> لوا | |
 | هدکداک هترضح لوایبو كموروب نااهک ردمش ر اهلوبث هدشداحاو) | |

 : نانا نوګا كنز هللا لوسراب هکیدنازرد هباباولاو یضآ رم ىلع

  ¥ {re}ل <



 دم ۲۷۹ $

 ۱ یه یواب ااا )ەكىدروب ترضح لوا لوا راوس a لکنس 4 ورو

 | هن راک ر م۰ ماش هلذاق کر درا مرو که دعاور (ا رجالا نم غانا امو
 هک« ندماشس رانا تواوا هد راظتا دو هلع ییاع هللا لص كلربمع

 یدیشلوا موس« ن کا هدماسز ونھ 2 داوا بقرم طب , رلعوحر هور 5

 1 لیل ف 9 مان یرانغورع ق مع راب 32. > ند ماش نوح

 ۱ و ک هر هک ه مدعم ندرلیدنک هما

 | نسمرب دشرا هب هلذاق یرکیدنک لجلال هسدا رک قازراو لاوما

 مد هدنا طح ی رک: رالام نالوا هد هل اق توا وا رمهطو لیے م هر و

ecدم  ilو ك  E Eب8 رب هل رر وا دو در هکدر و طبس هاو  

 : یدشا هلا دسناب زاو او ید روط بو یو /

 1 قیهو د س د كاک دن 7 رھ واوا ید ک یالوارمت شا رو تعا + یا

 ٠ هل وش هاکانرلب دل وم م ول هسن ٹا كنا قو ید روس همارطا دی د

 یاد لوا هن نا« e كءاط ےک شب سبن کا هکر دک

 ۳۳ یار د كاک ھل رب کم واوا کالو " رم شم بسا د مودا تو دنا

 : یاد لواهش نامه a e ا ط سد وا ھ س بم ؟ لوا

 یدلرا و شاط وب رپ ندع u سفوا هر صا دک دا را کم

 1 یس هرا ره اس ولوا هراب هراب هدک دا ویا عاط تولک سا لوا ۲

 | كشط لوا هکیدااق هاخر هدهکمو یدشود هب هناخر ندنرهناخ هکم |
 ید هاو تروصوب نویز هلوا س ۵ را ودهن هناخ لوا یسهراب رب

 1 هک دلنادیک نو هبال اکاو یدلناتیاکح هبلطاادم 2 سابع یشادنر 0

 دلو د ا لوف جد سابع هاوس هب هسو کچ ۵ هعداو وب 5

 دنا و ی داب وس هب هّسع ن دناو ن دن احا تویم هدا ر بص ھت نکیساوا

 شساو هدنرهش زود رح هعواو لواهصعاا) یدلی وس هند لد ردب ید

 رس لصفلا ابابیدشابواوا والم هسا ع لهجو ا نوکلواو یدلوا

 || لهجوانوتاخ یمنفیدتنا سابعیدلواربمغ_ نامزهننوتاخو «دزک ارا |[

 : یداوا رم اواو ساع شم 113 شودرب هل وش ۳ ا یدتا

 ٤ یدعس رک دل وا من ام هکیدتبایساوعد تو لگن ررا یدتا لهج وا

 : زرهدبا رص نوکحوا یدلشا هکعا یساوعد توی ید کن رد واخ

 € کا



 || ب دکا درس ید كعساه یب هسرعا روهظ یرتارب كن ههقاووب رکا

 ۳ زرهدیااّشفاو مالعا هب هر رع لاء اق هّوان کاوفار طاوزابیرکغب زا اوا برع

 FE شود هلل و ج هکت ام ردا سا 0

 ۱ !طاا دع ید ہیک لوا تک ها ' رم بتوان رب آ نوح ند !1هح وا

 و م حج ا مب بوک ی ہ هل الا یدلا تروعر نادنرلتروع :

 دناسیدنک لددتاغوشا ییهجوا نع قساف تیخو هکر ادت او

 | مرکب رل روع ید بويعا تءا 3 هکعلا نعط هرکی رارا هک رکیدو ۱

 1 ل ربط مجید و لدتا ندا یرازوس لوا ساب ی ا هک. و هءط |

 )° هرکرما دعس اکا هل هاو مدا ی اا عن یا قو كرد تم

 أ تا ا هیساب وس زوسرپ یخد تور رکا نی ردا ضرع

 | یدل وا حابص نوک یکجرا سد مس هروک ر واوا هت كیا |

 ۱ مدعیح هرسّنط ندارم لاح هل دص كرادت نس دص لهجو لا

 ۱ لهحوبا هکمد روک مدرک ورگاو مداک ھے س وہ3 مآ رحا رس نوح :

 | ندلک وک ردیک بودرکس هرمشط ند نسوق دج هللا لا تباب |
 ۰ ندش ويد ردیا ییهءاشم هسحوب هل وعلم لوا ید واهن تودنارگق

 كن رافغو رع ن مع رکم دوخ لوا مدبدراخ ی دل دق روق :

 | زکناوراک شدرقموفیا هکیدربد بودنادابرفو یدیا شخشا یی زاوآ |
 || رد شعبا دص ه یکناوراک هلی ارا دع هکک رو کک یکرا دت |[

 ۱ روپ رد عضم هک و لاحو ردق و مدییما ج رب هاازسو 0

 || تویعروط شر نس هدا د بول وا راو ههود س رنک یغال وذو |

 0 ندله> ییایب لاحو ۳ یدرلباادنوبیغرآ نکس ربا هناوراک یل

 هکعروک یب رلقار یدنک قاخ سپ یدتا لوغشم ندنب ییهج یاو ||
 || یرروصد كنناحکاو كد یدتا لهجو او رلب دا لایخساو موم

 ۱ هلوایبک یتاوراک ییرضطا نی ورع یراقدزو امد ناوراک وب هکر دلوا |!

 نکا هل و نوه*>ادخ را ۵ تست کرا لکدیک كا ناو راکو ۱

 ۱ ند ررارب هشدا هد رهش هکم 9 دايو ررق» ىس هلتجو یدرزعا ۱

 لد هر و دنکدوخاب و هدیک هشدادما ناو راک یس راک دآ یيراره

 یرع ند-.هآ وا هدن رهش دکس ندا .HE ناو هردن وک یک

 ی رغم ی ماشه ی صاع هش ر ودنک سد لواو ی دل ایه«
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 ق ا سا تست و ا ا ا

 یدتسا یمعج ءرمشط ند هکم یک فذخ ی ڈیماو ید ردنوک لدب

 ردکر کر هديا لسنق ینا مارابمنب هدنقح كنا كنرمض> هکنویما كنا
 عاسا یزبس وب و یدیا شقشا ندذ اعم نیدعس یتسغبد روب وید
 كلف عضو ییعادحود سد ید اهرژوا تش>وقوخ هدان ز وریند,لدرا

 بوراود او كنا لهج وا یدتیج هرمشط ند هکم بودا واھ

 ندرفسو كنس قاخنسیدیس كناها یداو نسناونصولا یا یدعا

 يظسنم ملفا مزب ورا ردپا فلخت یس لج كج روک یکفلخ
 یدایف یصار د۶ هرشطییا هکیدرب و هس وسو ردعلوا نود زالوا

 ط.یعم ییا ن دعع ند هلک كت هما هک ردا وا د ت: اور ر و)

 یدرونک هثناق كنابووق شدآو شوخ یو ههر څر هدقدلوارادربخ

 هلاستفو برح هکر عم یکر را هکیدتا رامعشاو ضب رءذ یاهو و

 شوخ یکی دنک بوروطوا هدسکل زم یک رات رود كہا ریقیج
 هلنا كحق هبقعا ) ید بوروک یلاحو هيما هلبا بطن هلایوب

 ند هکم نوچ یدروک یتغارب رفس هرکصن دنا سپ ( هب تّجام حقو
 ی وادع نالوا هدن رل دام لرلو دنک هللا هنانک ی رلب دقبح هرمذط

 ررمط هز بواک ندنرعدرآ هن ا هک زرأق روقرلب دے2 ات ودنا رل

 ےشەج ن كلام نیذقارس ندنفارشا هلاک نب ناطیشهاکان رل ەر دشرا

 رک رک کج لاو نکع ع ی دنا تواوا رهاظ هرلنا بولک هدر وص

 برطتالاو را, دک بولوا نیما ندشد وشت سپ مدر و ناماهرسن
 یللازو زوهط رو د:کحو یدیارلشم روئوک ل رلد روع هنعمو

 ترضحو ) یدیاراو یر هو دزو یدب ویراتآزوب ورلیدبا برادر
 هدعضوم یرلک د.د ارفصلا یداو )سو هلع یاس هللا یلص هریمعب

 بولک یرب> یراقدقیح ند هکمنوحا تاج راناوراک كلشب رق

 ند هصقلوا بولک لارج هت رطح لوا هک رردباو یدلوا لصاو
 هکرد روب هلا یل رط تروشم بودا عج یباگګا سد ی دلبا رادرب>

 هلاتف عسل هلبارلنامزب هک رد)اع>۱ شءارارونلک نوقیج ندهکه شد رق
 رازوسوبا ه-:ء هللا یضررطب وبا زس رروک لودعم هنهدیاب وب و هوار

 لرلذا ترض > یا ضرعرلت اک > بو نوع اقر ع: رگصا دلا ب ویلب وس

 یدا بوقااق دوسان د ادعم هرکصت دنا یدابا راع

 < دوسراب #۶

 درج ید هنساکیا

ne 



 ۱ ندا .ڪڪاو یدلواراوس سو هلع یلاسعت هللا یلص ربهعب رلبدلوا لزا
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 ۱ ادخ هللا لع هک ذا ردا یما اکس یلاعا قح هک هنره هللا لوس زا

 هکن دنارلٌشءدرلنا ززعد ین راک دید هاسوم pr یباک سز نوعع>

 | نکلو ( نودعاق انهه انا الت اقف كيرو تنا به ذا ) یلاست هللا لاق

 | هکن وصع> ادخ لوش ( مکعء انا الت اقف كب رو تنا بهذا ) ہک زربدزپ

 | ن الو قیالو هشبح یزب رکا ی دلبا لاسرا هقلخ هلة> یتس
 || هلا ل وسر زرهدیک هلک سز N E دن رهش دایعلا در

 ۱ یدشاهرئصت دنا یدلبا اعدریخ ید اکا و هلع یلاسءد هللا لص

 ۰ یزککیدروک بساشو لو۰٤ نادر هورک یا ( ییعاورشا موفا )

 "| ید كر اصلا ید وصعم كت طح ن دناطخ و و ال وس اکب

 ۱ هددیعع هلل هلا رلدا ارز یدنا كدا مولعم ی: رادامو ییرلجانم

 3 اکسزپ هدکه,د روس فب 71 هر د ده هکیدنا راشع 3 رو راک دعا تعب

 داش هکید ردناروطخ هنش رش رطاخ كارد عد زردنا تاج

 لندن دمنوسوک هقرفت هدنب یلخاد هلا یب راخ كل هدم راصتا

 : دعس سا راهرد د لخاد هدتعب روع توام رانالوا ه دنس هرس

 || هلوناب وک هللا لوسرا ی دتا بوق اق هتغانا هنع هللا یطز ذاعنا

 | نسرسا كعا راتاو جازسا یراصنا نعد یزب دا مع ندعهرو,

 كدروتک ناعا اکسز یدتادعس ردلوا مدام من یدسا ترضح

 | قدصوقح لردست تاکددروتک كنو لدتا قیدسعت یکت وبن كنسو

 | تبات هنن رزوا دهع دتا هلکنس الاحو لدتا تدا هش هند ہلوا

 ررونک جده ارد ىز کا هللاو هلا هجو كساا رروج هدنف ره دذ

 هلاتفو برحز هکر دوب قی ناکحوک قعهراو دهد هز وژرهدیک كدا

 لوا هک هرس وک هتسار E ندزع زو مز اعا قح هک دکب اش زرارا ص

 | مهدیکیرو هلبا قکرب كنیلاعتقح نام هلو | نشور كشچ كس هلاهنسذ

 | تفو شوخ هدایز ندنزوسوپ ك دەس سو هيلع یان هلال ص هللا لوسر
 ۲ کر وی نورا یر اتش هک دروب و ید-اوا ناور نا« ب واوا

 | شارف ناو راکاب یدلبا هدعو تبر كتهثسا یکناوب هرس لا آق ح

 | یررب قج هللژا لق كنب رپ ره كرلنا نوع اد شد رف موقابو
 دعضوفر هدش د رد نوحو یدید مروروک ردهدنکو ا مزوک ¢: اوک



 راذکو تشک هدیلاوح لوا نوعا ق لآ رخ یدیا هل سیب هنا یشک رب

 ندناهگاو نددعجو ند شارو می هکی دعا لاوس ندر هاکات یدلبا

 هدم ردلب ز یرکغودلوا مک كزسان ید رپ نسبمول ربخ
 دز 43 دمرتتلب هز كم داوا مک ناب یدشتا ترضح ا وس

 ردیم ق ودوم کا وب هتیلا یدتارب ز نھ رداپ کس یزمغب داوا ےک

 دج رک ردوب مکیدتشا مد ید تار ردفودوملب یدتا ترضح

 نوک و رانا هساا عقاو رکا رل دعيج ندهن دم نوک نالف ییامعاو

 یرکشل سو هيلع یامت هللا لص كربمغب مقاولایف ردءدءهضوم نالف

 نوک نالف هک ردوب مکی دنشا یدو یدیارلثءوف هءهضوم دید لوا

 ردهدعضوء نالف رلتا نوکوب هسیا عقاو رک | رایدغج ند هکم شارف
 یدشا ت سطح کالب وسنسادرپ ییتقرس یدشا رس هرکصا دنا

 ندر عون لوا كن مضحو رقولخم ند هغر نعت ( ءامنم نح )
 سد یدرارد ءا الها ییوق برع هقارع لها هکیدبا لوا یدام

 هرکصت دنا رد دقا رع لها هک هيلدا لابخ ربب هلکع د ءام نه نڪ ترضح

 هدقداوا هکک یدلک هم بولود لسو هلع یلاعت هللا یلص هللا لودر

 هلهجرب ندنارا یصاقو یا نیدعسو یاوءلا نربزو یاضا رم لء

 توراو رایدتک ورانا یدردنوک هغلارمسخ ندا نیفیک كشدرف |

 تعاجر هدشناب لرل هود لواو رايد شرا هنن راهود نکحوص كشور

 | ساید آ كنبرپ رل دنوط مالغیکیا ندرلناو رلیدتا رارف یژکا یداراو ||
 صاعلا نو ید ا ضا رعیدآ كن رو یدا الغ كحجاحا نب ىدا

 مدعم ند هلج صر مارک ندرلندیارارف لواو ید ا یالغ ل دعس نا

 بااغ لاا ی داو یدردشر |هشیرق یربخ كهالا لوسر نوشد راهرافک ||

 ندزکی رلهالغ نک ج وص و بوک هل ارا هلجد نهد لغ وا كنا غوا هشدک وبا

 بارطضا ماع هعواق كراك كز کا ندزوس وب سب رایدنوط مالغیکیا |
 : نرضح را درو که او ترمضح یراءالغ نالوارسا نوحو یدشود ِء

 تک شرک راد روض ندرل_مالعلوا یاران یدبا لود را |ا

E O E |۱۳۱۱  
 : رایدتاباذع بوروا هنابزات هرلنازوس راعس کشد رور رلیدتارلنا رثالوا ۱

_ 

 ج رامالغ رخ
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 تاخکا رل دد زوب یرلءالع كنابفس وبازب ندنفرخ هلازات ید رامالغ

 هکرد روب یدیشلوا عراف ندزام جد نزرمصح یدسکحلا ندرلنا

 | نالابرخآ نکیدروا هنا زارس یدا یرغوط یر زوس یکاوا كرلمالغ
 | هرکصادنا رد رلمالغ كد رق رانا هک هللاو تک لا ندرلتا رلیدلیوس

 || رایدتتارلنا ردهداق شب رق یدتا توئوطزوب هرلمالغ تا اک *هحاوح |

 موق نالوا هدن رانک كن هرد ی هدن درآ هد تاکید روک وب هستشيا

 ۱ لعرب رایدتا رامالتع رد رلتسا لا اعف هر یدشا ترضح رد هدهبد

 1 هدنوک یدستا نرمضح رد ال قوحاما زراب ید راددع قیفعلا

 ١ ررازاغوب هود نوا نوکرو زوعطنوک رب رلیدت ارام الغرر زاغ وب هودجاق

 ترضحرد هداز ندزو زوعطو ناص ةن ندکرلا یدتا ترط>

 ردراو ا ند شرو قارشا هدنحا دل رکشناوت هکید روب لاوس هن

 مارخن مکحویزتهآاوباو هیشو هع یرالغوا هد ررل,دشا رلم الغ

  دوسالان ذعمزو ثراسطان سضنو یدع نذیعطو يهاعنب ثراحو

 | ورعن لیهسو هنمو هیدن یرالغوا جاو فلخ ن ةبماو لهجوباو |
 بودا هج ول هیاخکا سو .A لع هللا یلص تربض> سا دودبء نورعو ۱

 0 هک ر دلش ) یا هزوک وکو | رس به یی ه را هشوک ر کج هکم یدتا

 ن ههر نب تاصلا نب م4> رلب دتا لوز هسال بم هفخ سارو نوح

 1 شلوا زاوس هی و 7 هک دروک هم سای و ر نهم دع نی بلطذا

 نالفو هاو کون هش و هتعیدتا بواک یک لوا را وهودرب هلکنا و

 ا :لبهودلوا توم ىا ى د
 | فاوط ییزهی> شدرق هودلوایدرب ولاص بوروا هلغاحم ی زاغوب |
 ۱ لوا رادقم رر ندنناق كنهود لوا هک الا یدسلاو هي رب مد بودا |

 هدک د شرا هله جوا یس دص هاوو یدشالو نولیروس ا

 | هک هلوا مت رتسسا كا ر وهظ ید ربمخ ر ندیاطلاقب ا لاف یدتنا

 نایفسوبا هکر ردباو ) رب هب نغجالوا ےک لوتقم هدر دشربا هر ورب

 ید ردنوک هسوا ر هناق شد رف هد 3 روک ندسلحم رطخ یاوراک

 ی ر ۶ نوا هظفاح ؟ناوراک مس هک

 ا ورک توعا ضرعا دع یداوا صال-> نگناوراک هدلاح کیدی

 هدنا بوراو هرد زن نوصتحادخ ید تا لهجو ا رس هد یک هب هکم



 زرولوا لوغُسع هرچ برش تار یزر* ر 5 در دوب و توراو هرد س

 ل ا3 فار طا ۰ هک وشو ت تط هر ۵ رکصا دا راردیا ییغل رگ راه نهو

 یددرف ر ود ندر ا؛اد نک ره هر صا دو رولو ا رمغانم هر رع :

 هدلب ره هکی دبا مسوعر, ندنرلوم برع حصو یرلددد رد هک ولاحو

 ارشو عیب بورود ژرازابو یدرا رووا عج برع هیارا لوا رک, و
 قح هرهزقب یا یدتا قا رش ن سنخا ید ردا اهدصو قودو

 لمدیکنگنودیدلیاناس> | قاصالخ ءزکب رالامو هرکناوراک لز مس هک یلاعت

 بوود یلکود «رهز یب موق سا هییلکید د ییزوس وب كلھج واو |
 تودنا فست هدکد شرا هنایفس وبا یزوس لوا كلهج وباو رایدتک |[
 هراک شم نب ل هاکنوب و ىدىد ( ماسه ی ورعلع اذه هاموفاو ) ١
 راچخز د لات مد وک نحو یدک هلس هلبارلنا هنلک رد تواوا قلم ب

 نیش هرد ترضح هک هک لوا هک رد ورم ) یدجاق هب هکم بوی

 ندوص رناتسم بولوا عقاو نی هی وص راشک یدنیا لوز هدعطومرپ
 یسضعب بولوا عقاو مالستحا هنسیضعب كرلناو یدیارلشعث ود قارا |

 نولو لاګ ه هسوسو ناطیش هدتصرف لوا رلبدنا جاتحم ه وضو ید

 هرسو نکیا یراقیفر ریمغیپ و نکیا راننونس هکید روتک هش رارطاخ
 تباثج نعل هرغصاو رکا ثدح زس نکیارر و یسهدعو ردطو حف

 هن رلاکوکو د لوا مورع ند زا تولوا ال ا تسداو

 راشم ود ہر وله وقر هک و لاحو ید اومد هس وسو ی ؟ كن وب رب

 هرلنا حد قارس وصو یدیا راراتا هر لد ها راد نا ره هکیدنا

 نیوتسم بعرو قو> هداز هل ولو كرنا نده حلوا بودیا هباغ

 تسد آ بودا لغ رانالس ات یدردنوک روغی هرانا یلاعتقح یداوا

 نمطاب هموق لدن رد ںوڈکب رار و راب دناق بوم ا ندوص ماتو رلر دلا
 هکر داوا قلقانابو یدلوا قاروماح رب یر فدنوف راک و رل,دا وا

 رر ورخ ندلاح لوا هع رک اد هکتن یدیا سمسعم قعارغوا دن رزوا

 بهذیوه کر هطیل ءامءاعسلا رم ےک 3 زیو هنمذتما سالا یکشغیذا )

iseهر تب و م کی ولف لع 3 ا حرم  CEلوا هرلث 1  

 زرفک بولود هک دعا ماعط بودیا نابرق رهود بوروطوا نوک جوا
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 یاعا هللا لص تااسر نربضح رلیدشر ا هثنزمم ردن نوج هک راردناو [

 رذنلا نب بابح رابلوا لزان هتسوبق يکلوا كردبات یدتنا رما سو هیلع |
 || ردیم هلبا یرماتنیا امت قح زک ةد روج لوزت هل ز موب هلا لوس راب یدتا

 1 بابح رد هللا رعآر یدنک ید اترمضح ردیمهلا کیر یدنک هسخوب

 ی هئواات رک كجوک ندارو رداکدبسانم لازمو یدتا رذنلا نیا |

 | ضو>ر و ژوهردلوط هل غار -ط یراوبف و بولوا لزا هاب كاويو

 نک وص مز هدر کیدا اد د هک زو 4,۵ وا« ها وص بوزود ۱

 || لزا لیاربسج سپ یدد هیلوا وص كنع"دو هلوا افونسمو دوجوم |
 || لوا یدرویب ترضح سد یدید ردنسح یار یآر كباب بولوا |
 | نوشت هرکصن دنا رایدتا یک یکی دید كياسح بوچ وکم ند ارا |
 | هلیذمراب كرابمو رایدلبق انشا بوزک یردب یارک هلتعاججرب ندناراب |

 | بود ( نالف عمه اذهونالف عرصم اذه )بودا تراشا رب رب

 ۱ یدرتسوک هثنارا ن زر قج هوا لتق كن رب ره كفا رشا شب رق

 نيڪ یر قج هسنلوا لنف E یا ره رورسلوا هللاو ردیایوار

 ۲ .ددضوم لوا نامه بونا زواج ییضوملوا صعش لوا یدیسشابا |
 1 نوعا كنس هللا لوسراد یدتا ذاعم نب دعس هکر دامن ) یدلوا لتق ٤

 هرزوا تحار هدناباسلوا نس هک لهدیا ادیب نابیاسرب ندنرالاد امرخ

 || زوزو هلبق ایهمو رضاح هدکناب یکیرا هودو یکیراکوب كتسو نسالوا |
 || لزوکه ن هسررب و هبلغ هز یلاصت دنوادخ رکازویالوا لوغشم هکنح |

 || هس رولوا عقاو تروص یرغر رکاو رواوا شلوا لسصاح نءدوص2 |!

 رانا ارز نسالوا ىج هکناراب نالاق هد هن دم بواوا ر اوس هکر رادود

 1 هلل و یفاع كنهصق و رانا رکا ردرلاکد كسکا ندزب هد ګو ليم جد

 ا هدنوکول و یدرا زالربا ندنسرکره یدر هلس یتغج هراو هلاتفو برح

 اعدربخ هدعس نرضح یدزژرروتک دن رپ ینلراداوهو صالخا لاک ٤

 || بولک رافک هرکصندنا راب دزود نابیاس نوجا رورس لوا سپ یدایا |
 ِ قاب دوعم یا ید ی دروک یرلن نوح ترضح یداوا ره.ط ٤

 : كنسورزتسا كيا كنج هلکنس رل,دلک هل:ظعو ریکت یموف شرق هتشدا |

 || مرظتنم هت رصن كةب دروي هدعو اکب یا رردیا بی نک یکلوسر زا
 : یرلقدباب كم السا ركشا ندرلنا رلب درو تواک شا رف راک نوح :
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 هک ۲۸۲ $

 نرعکحو رلیدا هج ول هنفرط مالسا تا هلل دصد قلاوص ندضوح

 رهدا منه ند وص ی رانا هک رات دلید رلنالسم یديا هل هل | رانا مارخ

 ندضو>لوا ںواک جد رانا سد كلوا علام لوق هکیدروب نرضح

 درفرب ندرافک نعاوص ندضوح لوا نوکلوا ردایوار ) راب د2 اوص

 مک> جا یداوارم تا یسضعد و ل وهم یسضعب یدالوا صالخ

 نالس# هرکص E یدلتروقو یدجاق بواوا راوس هنتا 1 مارحن
 ۱ یک نره ادخلوا هساوا واغبا نیع نوعا صرصخر و یدلوا

 ۱ دودا ندراذ؟ موف هک راردب۱) یدردبا نی٤ ولد یدرب و ها کب هدردب

 مرگاوص ندنضوح لرل نال سهن هنلاو یدشا یوزر دسالا دبع یا

 مسرولوا ید لوتقم هدنع زع لوا هچرکا مردبا بارخ یوح لواو

 | یدلواهجوتم هضوحو یدقیح ندرافک رکشا توتان وس یزوسوب سا

 یسفراو یدناح غانا هل ےل توراو وشراقاکا باط ]ادع ن ةرج

 هکندابد تواوا ناورناف ندنعالا لدوسا یدروشود هیمز هد رزوا |

 نر ِ هګاوص بوراو هضوح كر هنروس هنی.ز هرژوا ی کوک |

 ی دلبا ماع یشیا بوروا ید برمضر بوش ربا ندندرا هرج هلو

 هکرابدردوک ی ی بهو ن رعو رایدنوف مات شبرف رکشانوج

 ارل لسم ی واوا راوس هنا ربع سد هیلبا نیم ی السا رکشل بوراو

 | قوح رد رازویحوا انیمذت ی دا نولکو رک یدتشالود یتفارطا

 سست وطاشحا هج وخر لر و تلهماکب نکلو ردلکد كسک او قئرآ
 تودیادک وا ا ید دەلوا رل ید هدرصوت هک داش عهدا

 | ورک یدمروک هسهآ مج* یدشالوط نف ارطاو بناوج كنارحصوا
 #3 د هورک یا اهاو مدم نو هاتف یرمغ ند رلن وب دا بواک

 ینعب ( مقالا سلا لمحت بزنی حط اون ابانلا لمحت الامزلا تيأردق )

 ليرتب و مدروک شعلکوب یوب مواوا یني هود كتعاج وب قیفحماا ىلع
 هکشلوا راوس مور هر هود لوا و ر دے ٹاک و لاق رهز یز هود

 | ادخردقو ی داتتسساو دیءاو یرلهاش ج ا :ےلو لرلتا

 هدن سس هلباقم هکمادام ردک رک هسالوا لوم سکر 1 ندرلنا نوهتح

 لزق e ر نس نوج یدتا رع هو هیلوا لوتعم رک در ندزمس

 رد رک روستا تالرد هل نکن رلنالو ع ص رس رک صد دنا زس هدنا
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 دیلو)اوبایا یدتا بوراوهنتاق هتعبودیشدا یزوسوب مار ع

 كرم>ر ؟د كس هک: دهرا د نس س یسادتفحو یسولوا كن وک شا رد نس

 یدش اےکح كرك كعياهاب ےکح یا ىدا هتع هاو قا لد هتماسق

 هلا لود یئ يد كايم سضطا ن ورعو ردنود ورک ندا اف یموقو

 ین هل- ظنا نبا نسنکل میهرو ینتیدكلا مدیا لوف ید هبتع |
 عارف و ندکنحوب نسمرداق هکتا ند اح مب توراو هنتاق له جوا 1

 مکح نس هب نا ك: > هلا لب-ضوا كج: یدنک نوردود قلحو بول

 كلا تعاجر هکمدروک مدراو هنناق تلهج وبا نوح ردا مارخ ن

 یدرروط هدنحوا یشاب كنایمرمضل | نب صاعو رلذهروط نیت 0

 ۱ هم و رک ی تودا ی دّءع رس دع نب هک دا رد لهحواو

 لهجوا مدردشرا هله> وبا ۳ رم كادهتع هدانا و مدلغار ورع 1 0

 هک یر ۶ ندنس ۵ مردنوک ربخ اکب هتع یدتنا تو دنیا باستعاکب

 نواعا هدنفو لوا هشع مداک هناق كن هّنع توئودورک سا یکدلوب

 یدردنوآ هودنوا نوعا قازاغو هراکر شەو یدیشم اط هب دص>ر

 هدنزو یشنآ بضغ هک هدلاحر اما ی داوا رهاظ لهجوبا هاکان
 لزق كنس یعب ( رحم معنا ) یدسا هب هع بولک یدیشملکلا

 ا نالوا لد ی و قاقرود یالک و برع و ید:ال» لرکح

 | هنتاق له-وبا یدتنا ےکح هک ردو یخد تباور ر و ) ید راراب وس ۱
 | نوح رونا مضاح نوحما كات شمو هرزرب هنکوا هکمدروک مدراو

 1 ارخ ( هرکس ےھت ) یدتا بولک هبصع مد ردشرا ییربخ کت هتف

 | زر ودورک 0 ی د هیت دنا مکح منا یاعا قح نوهه>

 1 یدروکلیاف ین 15 ؟ییعال رج ی وھکن ا زوس یکیدلیوس وب كندتعو

 ۱ لغوا هلا رلت e دع هفلذح وبا لغوا كن دنکو

 ۱ چن دک للامم هلی اا لدڅ ردوخروق یرسسد هلوا لاله یجد

 | هدامز نیم یدا هدک دا جات ندلهج وا یزوسو هع ردیا

 هتع هکر داوا ید تیاوررو )ردنه# یرکج كيك هکرولوا مولد
 تص یدنک بودا دانسا راعو بیع اک, انف یتوک یا یدتااکا

 لال-هح با هکر دا لوا یدام ند زوسوب كا هع نزل یراعو

 یدراب وب هلا نارفهز ین هج# 6 اوا ی رم یصرپ هل دووم
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 تباعب ندزوسوب لهجو ا یدلنا صا رعد هر نهم لوا هاکء د هلل وب

 یدروا هلبا حلق یتسهقرا كنتاو یدک جلد ب واک هبطغو رهف

 ر ولوا ہا یک وص ل هر وک ر داف درب ول ی دشا هصحر نی ءاعا

 ك بودا توعد ا ف یرصح ی صاع لهح ول هرکصادناو

 قاخ تع کیدا دهء هنر هاظهو تئواعم هدلاحره عل كل

 اکش ادر كنس هکمراید نیو رتسا كتيا عنم ندکنج هلیاعکا لر

 هدنحا رکشاو هلی رکد یتلتفم تاکشادنرق یهاصاد قلاق مدنا بلط یتئاق

 مدنگا !EE توجآ شا رضا ی صام سد هلا ناغفو دارف

 هکر دلق) یدابا لاعتشانرح شنآ كردبا دارفود هاورعاو هاورعاو

 یدیا یبظعا لع زرجاهم یسب رب یدبا راو اع جوا هدعالسا رکا

 یدیشعر و هررعن بعصع یا سو هيلع اعد هنا یلص ترضح

 هرذنملانب بابح ینا ربمغ ترضح یدیا ج رزخا ءاوا د یسدرپ )
 نب دعس ینا ربمفیپ ترضح یدیا سوا ءاول ید یسیر )یدیشمرو
 نجرلادبع نا یراتمالع نەی یر اعش كرارجاهعو یدیشهرب و هذاعم

 قباب یرا هش كرایسواو یدیا هللاد,عیتباب یراعش كرلیجرزخو ید ا
 كن هلچ هدت اوررب و یدلبا نییعد هرزوآلاووب ترضحیدا هللا دع

 ۵ رلکرشمور دکعدلنفا كعد تما یدبا ( تما تعا ر وصتنما ) یراعش

 زیرعوبا یسب رب ویلع هم ط یبا نیذمطیسیرب یدیاراو یرالعجوا ید
 هللا لوسر هک ردب وره)یدیایل ثراطا نرمضن یخدیر و یلګ ربع نبا
 هدنلا و یدالزود یفوفص كن اعا یدنک سو هيلع یلاعد هللا لص

 یداوس یدلک تسار هیهزع ن داوس ةدنحا فص یدراوط قاموحر

 وسا ی دتا بور وا هلرغام وح ین وک كج روک هرشط ن دةص

 دنا كي بوروا هلعام و> ی هللا لوس را یدتا داوس سا داوساب

 هللا لص ترمضح مرد | بلطصاص3 ندن-ردشهردنوک هلح نس قح

 صاصفو یدجآ یتسک وک كرام بودا عفر نس هماج لسو هیلع یلاعت

 لراسع توروس هنس کن هس كرورس لوا نزو داوس یدد تا

 ی دشا داوس لدتا هوب نوک یدسا ترضح ید وا نکو ک

 نیما ندغلوا لوتعهو عهدااتف فص نسروب هروک یلاح هللا لوس راب

 ام كنس مندب هدراک رخ هکم دلید یک د
  areng erneو ی |
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 هلح هر تک هک دعد دما هلج لب هکید رود ندیاو یدلباعد رمخاکا

 | نکن اهلج ردت نکل كدب | ناراب ریت هسرولوا نیش هرس رافک رکا لایک

 | یدا هلب هلکنا رکب وباو یداک هنایاس هرکصندنا هیلوا مامنرکیقواهک ات
 : بور وط هدنس هرشط كناباس هل تع اجرب ندراصلا ذاعم نیدهسو

  رکشل هکر دبا ) ید را ر دیا هظف او تس ارح یت رطح ل وا
 | كن هدعو هدشو هتع یرالغوا كنهعب ر نرک هزادیم ادا ند راک

 ِ راصبا راپ دست بلط زراسم ب ورک هل ادیم رنو یدبا دیاو یلپغوا

  هللادبعو ذوعمو فوع یرالغوا ثراح هک هو رفن جوا ندنراناوچ
 نسراوگ زس هکر لیدروص رافک راب درک هتنادیم كرلنا رلیدا هحاور نا

 : دچک ۆي ردقوب چا هل ارلزمس مز رایدتنا رافک ژرلبراصذازب رلددتارلنا

 | مزب هز داب هکیدت | ادن ییسبرب ندن رلگاو زرتسا نی رالغ وا م اغا

 || ییعابو هدنبعارو هزجاب هکبد روب ربمغی ترسضح ردنوک یرعروفک
 | هرازب رازس رلیدتا رفاک جوا لوا رلدد مک هزادیم یخدرلنا رک هنادیم

 یدلوا مذغ هر هه یدا یرکاو نسا 1 هدسع سا سرا وذک وبا

 | یدل وا عماو یسکع كنو هدشاور رو ی داوا مذغ هر هبلش هرجو

 || یدل وا منغ هدیلوییع هرزوا تیاور نالوا روهشم هدا ربسلهاو
 0 ےتغ هیهبیش یلص هرزوا تی اور نالوا حصا هدسشتاق ثب ددح لهاو

 | هرج یداوا مرغ هر هع هرجو یدلوا منع هدیلو هدبعو یدل وا

 1 حورج یوعرا ی كناو a ی راصح یدنک لبسعو

 چک كنا بوش را هد ده كب هدیع ل عو هرج هدب راب ایف

 کا ناصخ ناذه ) :N را وک رلیدس 1 لف جد

 ر د شل وا لزات هدنعح كنیشک قااو یس هع کک ) م٤ڊر ق

 كنک وک یکصیا بوش ريا مخز مکحرپ ہنکجیا كن هدیبع هک ردلقن )

 هو EA رطدتایا مته ریصخس ترض یا هدلاخوا یداوکو د یکلیا

 ترض> مسلکد دهس ی هنا لوس راب
 5 هدعانس در. هاش لب ىدا

 تودا تاقوهداحور دوخا هدارتهص *یداو هدنرلک دود ندنسا رع رد

 ندفوعن نجر لاد ع هد ج 2 ثرداحا )رل دتا نفد هدعضوم لو اینا

 فص هدرد موب ن یدستا هک ردشع را هوې هلع یاس هللا یطر

 طاخو مد لوا عقاو هدنس ارا كناوج دا ند را صدا ءد) ۳



 و
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 ك: A یک ۱ شم زوک تلیح ۳۹ هد و وو هلو ید-اول هک داک

 e 1 یءلرب كن او یکدا لوا مدروک هاگ ات مدیلوا هدا ارا

 هلوسر نترهعح هم درسا یدمشا ناو>لوا راو راک هر هاکنا لب ایا

 هکمدتادهع شعاردا اداو افح هدانز س و هلع یا هللا لص

 لوا نوح هعگ دااوا لوثعم نك ۳ ندر ےلرآ Sn د روک یا

 د ناوح نالوا هد اجر لوا یدلوا عراف ند زوس وب ناو ج

 سوخ>ندنرز وسوب لرللا یدلب وسوالء یزوس كناوج یکلوا بوکج یب
 ادب لهحوبا هکهدروک هرکصاد هظلر یداول تو مد تواوا تقو

 مدتاهرلناوح لواردنا نالوح هدئسارا قاخ لس وا را راوس درس هود یدلوا

 را دروک لب هج وب نوح حد د ردوا لهحوبا ی ید کد وا طم دل رس ةا

 غانا كن او رایدةب ںوروا هل ارش برم ط بو ود ندنرار ی ؟ نیهاشیکا

 كس رب داعم ات كن ریدا یرالغوا كنار فعرانا رب دا حطو راولق

 یدلاواادجندنلد یعانامدروابرمطر هلهج وب اردا داعم ید دوعم

 ندنشاب مز وهوا هکیدروا تب سطر اکر جد دم رعع ییغوا کاله حوا

 لاحو یدلاق بوالاص هدننسوا مسکو ک مواوق هکلت وش یدرایواوذ

 اکر ب ولك روس وح ییلدنلاص كلو کم دروکر خآ مدنا نح هلا

 رد, !) مدراب و5 مدکج یلوق بولا هتلا عانا مدنامش رول هرو تجنز
 هکر

 ند هود ب وروا برر هل هج وا جد یلغوا رخا تنا رفع هرک صد دنا

 کر داع ( ید سااو قاب یعررب د ها زوه یدروشود هه

 ی رم لن تالهح ودا تواک 7 رمو ترضح یحد یسکنا ۶۱ رلقا

 یسکیا ید ردا وا نکیغذق لیهح وا ید-تا ترموح راد رد ربا

 یرگد رایها هکد رو ترە م دردلوا E هک رب دتا اعدا ید

 بودا رظذ هنرلعلد رانا سد لدعاقود رلیدسا رنا یموکیدتا اب

 هد د وعل وص ی هد لس كناو زم هر دل وا یخدرکیکدا هکیدروب

 هبا جز لوا ذاسم 9 روتک ربسلهاو ناخروم ) یدلیا ےکح
Eردد دوهو ید ا هدر 23 <= 5 دن امر ی الد ك هع ی  

 ۷ و یلاعت هللا یر ی دادا 2 > لد هل .هل وا دیهش دن و ڪڪ

 0 ؟ رب سو هيلع یاس هللا یلص تو و د و يه )

 ۳ سس بت حس هه سس 6

 نچ نوچ ۾



AV ¥هک  

 یدروک یینلف كشادصا یدنکو یت زڪ كثب رکشا راتفک نوح |
 سد یا رالاو هح ول هب هلو ی رول و یدرک هاا نان ا

 ی دعو ام نجا مهالا ن دع وام را ےھللا) رلن دشا ب ورب دااو

 مالسالا لهانم ةباصعأا هذه كلهن نا مهالا یتئد-عوام را مهالا

 هکند سوک هغا ام ردقلوا هدزاسن و اعدو (ادبا ضرالاق دال

 را بم ی ریش ءادر كلا ركبوا یدش ود یحادر ندنزوءوا كرابم

 هلن !لوسراب یدتیا بویلقاجوف ینبرلوزاب لرورسلواو یدوق هنیزوموا
 ردازاع# 1 هره دعو کد ااکس برق نع لدتا بلطنب ندکراک درورپ

 || ضراع فیث> مور هرورس لوا نوک لوا هک ردرلشم روتک هدتباور)

 یترصن كايلاعت ق>رکبابابیدتا ںولوا رادیبهرکصاد هظاتربو یدلوا
 | یرلذبر كناو شعوط نااشع كنئآ یملک لی ارمج هتشدا یا قرا

 || قلخو یدعیح هرسشط مود هرکصذدنا شاوا عقاو راغ هرزوا

 1 ردکنا یلس هسرر داوا رفاک مع ؟ ره یدتتا بودا صبر هم ق

 | هک یدک ر رد هدست رد9 دن ۷ یس لوح هکن وععح ادسخ لوشو |

 ۱ شمامردنود زوندنعد هک اس هد التف یرلنا نودا كن> هلا راغک ۱

 ۰ هلوایح یاضرو باوث بلاطو هلوا |[ |
 ام رخ حاقرب هدلا هنع هللا یر ماش ن ر۴ سد رواوا نوعکنا

 یدتاویدتشلایزوسو ندرورس لوانوجیدروب هدا لکا یدباراو
 ۰ ها وا هطسا و هدئس ارا ےک رک هنج 3 لع شوخ شو

 | تواد ردناسا هلو رد, وهن هلوا یسع | زر كتءاج والا

 ی دابا كنج هلا رافک نوروا هکلق لاو یدنآ یزاامرخ ندنلا

 ندناس اس ترضح هکردلوا ید تب اور رو ) یداوا دیهش رخآ
 ٍ دصقر ندر و (ردلانواو و عنا مریهس ( یدتیاو یدعقیح هرشط

 | هند هن اراو یدج اص هاج یرکشا نعد بولا شانط هدرخ

 || ید تیا هک ر دلوقت ندمارخ نب مکح یدید : كدام كب لدا لج
 | هنا نکل زاوا لوا بوک رو-اک زاوا رپ ندکوک هکد ها مول

 هه > و هلام رک نداصات م یٰلع یدبا یسادص یا AEE هدر>

 هرکصت دنا مدلیا هام نامزو هلیارافک هدننوک ردب یدتار دیو ره

 رمس> رب ندنا هکم داک هاو سو هیلع هللا لص هللا لودر نرمض>

TT E RR KL O E 
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 كنچرب مویقا اب ) هکر دیا ردهد هد نرضح لوا هکهدروک مالا
 کو م دلبا هلل اهم جد ناعز رب و مدراو هنر كنح ورک (تیفتدلا

 لوا هد دج” زونه ترمض> لوا مالاربخر هکم دلک هنا نرضح 6

 مدایا هلن ام یخد نام زرو مدراو هر كنج ورک ید روقوا ییاعد

 یدبا لوغشس هلاحلوا نا« هن مدروک مدلک هنناف ترضح لوا ورک ر

 نداضا رم لع نينم ولارمما هغ ویدرادنوک ترنصذو حیات ق سا ۱

 زکر ه هدتدشلوا هکیدلشاب هکعما لبر هدننوکردب ید رود هک ردلوقتم |"

 هرکصتدا یدسا ید لبر یک كنا هرکصا دنا مدعروک کو دسا لب :

 نِد هکنالغ یدما اچ یسکتلوا یدلشاب کسا یخد لبرب یک كدا |
 هک الم رفن كب یخدلوا یدبا لسیاکیم یسصتلتا یدک لار فن كب |[
 یدلک هللا رفكب یخداوا ید البف ارسا یسعج وا یدلک هلا :

 ید ارل ڈ ع راص راذراص یراصو لڈدو لزق یس اي كن ەك الم نوک دو او |[

 یدیاراورلن اذ ندکوب هدنرلتااكرانآ لوا هکیدیا راشلواراوسرلتآقاباو |
 یدررهروک یرانآ اما یدرار دشا نس تشو اط كرلنآ لوا راک رمشمو |

 راوق بوش ود هن درآ نوصکمسک ینشاب كرف اک رپ نالسمرب نوچو |[
 ی درش ود هر یس هلک كرفاک نب دم اج بوراوزونه نال سم لوا یدیا

 یک اق رب هاکان یدشود همعع كل رفاکرب یک رب ندراصلا ردا سابعیا ِر

 ) مو رح مدقا )کی دشا یزاوآرا راوسرب و ید-تش | یزا وآ یب رض
 یاب نک ودرفاک ید دغوق هدنکوا هنکیدروک تودارظن یدنارید

 بوراو هنا ترضح یشک لوا شاوا كاله شارف ینروب و شاراب
 یدتا ترضح هدکدتاو رفت هرورس لوا لاح یکیدتاهدهاشم لوا |

 نالک ددم ندک و ک تاق جوا تاکد روک نس لوا نسرلب وستسار 1

Iردیما كنا تالناربح ) مو ریح) ردا باتک فئصم یدیآ ند  

 موریح یا نسعد ( موربحاب مدقا ) مالک رب دقت فوذح ادن فرحو |
 یتوک رد اکانت و هد دیه تدد احاو رد؟ءدراو یرلبا 1

 هک هلوا ےک دکدد روب تان 5 هحاوخ م رکصادق دل وا مر هنم رافک رکش ۱ ۰

 هللا لوسراب دو-ءسنب هللا دبع هروتک ربخ هز ند-اهج وبا بوراو
 یلیهجوایدراو هتسارا رااوتءمو ی داوا ناور لالا بود ع هراو نب

 قء در نال E دواب ح ور شک ود ma یدروک
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 هلا نلافصو توروطوا سا زز وا نفت وک كا دوعسم نیا یدا قاب :

 قوح هالا دیع هد هک لھ جوا هک ودلاحو یدید نعد تك مالایا 8

 ییشکر ملی اکحو ماحعب بوچآ یی زوک لهجوایدوشتیااداوافج |

 یرطاخ لدوڪسم نا یدندر داکد هدابز ند کچو رل ید ردلوا یو

 ۷ اوا E تم سود ےےاکم روک هدل اع وب نا :

 كن! هسعک نر داوا ایک یدند(یتاتق راکارغوا لهجوبا لاق) ||

 ۳ RIE ۹1 هراصدا یز ودول تال ھه واو ی دبل وا یرمسغ ۱

 یادت وعس» نالهح وا ۵ نکصت دنا رل د ۱ تعارزلها راصتا ار ل :

 “د كهللا یا یدشا هلا د٧ یدل واك ترسصذو حد ۳ و ریخاکی |

 هل مجلق یناردنا هللا ك« = یدلوا ل وسر وا ۳ ا 1 سا وا دیک

 رز لد یئ ۳۷ ت ور اج نحف یک ا ىذا رد درز مدروآ

 مدلک هنت اق لوسر ترم و> توکح ةد لد اخ و مدایفادچ ند نشا

 ترضح> مدالراوپ هیءز وید ردو یشاب تال-هج وبا هللا لوسراب و

 3۳ IH NEFES حک ۱11۳119 2 یر ۱1۱۱۵۱۱۵۵ حب ال ا گا هن

 ترمعح ردیشاب كنا ههاو مدشا ن ردیاب كنا كچ رک هکید روی |

 یدتا هرکصت دنا ی دقاب هلتط احا ںولک هشت یشاب كنا یدعناق |ا

 یدتا هک ردلوایخد تاو درب و ( هللاو دعا كارخا ىذلا همدا ) |

 ییعد صغثو هکید روب و ( هشد زعاو هدیع صد ىذلا دا )

 یدلیارکش دج ړکر دلوا جد تباوررب و )ردو عرف كتماو له جوا
 عفدنم ندنرزوا كنشکرب هیلب 4 ردرلٌشهروب نر د یاهو نوجماكا

 هک ردلقن ) ردح هكا رکش دج” هب یثک لوا هدتقو یتبدلوا

 ندرلت او یدلوارمسارفاک شعب و یدلو الوتدمرفاک شعب نوک لوا

 ند راصاا یزکس ندررجاهم یستلا راب دلوا دیهش یک تردنوا

 یناریاس سو هيلع لات هللا یلص كربمغب داعم نب دعس هک رارداو

 هدعس لاح لو ارردا رسا یرارغاکرلنالسم هکددروک یدا مدن ود

 ندم هرشب ل دس سو هلع ىلاعت هللا يص ترضح یدک سوخ

 كرافک وب رکم دهسا یدشا نو الکا یه ارک نالوا لص اح هدبلق

 هللا ل وسراب عن یدشا دعس رواک ی a PE SE داوا ریسا

 هاک یا رہا 7 ۱ ی دودشرب اکرم یک یلاسعاو راھ“ ید

  % {VFل <
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۴1 tf 27] DIY E RP ALL اد 7 1 ۷ 3 5 : اتم 

Sa hea 



> 
 تن سس شنا تست نت شدن تشک ا ا سست سن توس سس ین و سستست

 و انها ی! رادوجو بودا لف یرلنا ندکعیا انا یا رادوحو

 نح را ر.ع 7 9 را هد تاور ( ید د رواک كوا وح اکر

 یدیشاوب تیک رله رز حاقو هدننوک رد هنع ىلا عت هللایطر یروعنا

 هنوعواو هب یع فا ندیما ندنرا رسا هکم لها ن وکلاوا

 هدنسارارلنا هلا نجرلا د.ع نکا هد ه۰ هک ول لاغ و لک ساز

 ند راهرزو اکسزب نچ را دعا رلي د تارتا یداراو یرلهاتس و د ماع

5ıںوعار یرلهرز نج رلا د.زو دل وا لوتععات هلات ها هزار  

 نوج یداک تشسار هب یشبح لالب هاگان ید رولک كولا .A ا قلا 4 ۱

 یرلیحم درا تالوسرو ادخ یا هکب دلیاداب رف ید روک یرلنا لالب
 (اج نا توج ال )ردو فلخ نی هما یغوبش اب ال راک رشم هتشیا

 هسا زا وا لوتقء وب یتسعب نزا روق نر هس رولوا ن روق وب
 رلیدل وا عج هنشا لا رنا سم سار واوا كعد مرواوا لاله ندع ی

 تویلوا دم ید تب اجو یدلبا کال د ۳۹ دی: ره نجرادبعو

 حرش راب دلباهراب هراب ی لعلیغواو ییهیما توروشوا حج رلت اسم

 هيما نعل ینا هک ردُسعیا لعن ندب دقاو رج نا چ هد راح مجد

 لوا نھ رلادءع یدلبا 5 یراصتا ی ی 1 باح قسلح نا

 یک رل-هرز هکنوسلنا تجر]هلالب ارح یدل ےہتا هرکصذ دهعواو

 یراصاا رسسالا ولا هک ردلعت ( یدردتا لنو یک رار ساو یدلبا عیاص

 یساسع هکد دا لاوس هرسللاوتا ترضح یدآ مسجو مطع د صر

 رکرھ هکیدتا مدراب یشکرب کب هدصوص> لوا یدتا كد ارسا را

 ینک یبحاص تسهو تالص تیک مدبآ لکد سم رو یک لوا

 2 رک كالهرب لوا یدتا سو هلع ىلاعت هملا لص هل | لوسریدا

 یدتسا هنارا ترمضح هدردب مود هک هک اردو یدلبا تناحا اکسهکی ربا

 ید هک لند هک رلتا دکم روا را دسع 1 دن ند ربغو ندعساه : ی ی

 ندّربسر ؟ارلید راقیح هل اا رکاو ر یرانا Re اد رلب ,دږقیج هلا یراراتخا

 ۳ ونک رک 1 هسرولود یسایعاصوص> قدسيا ندعساه ی رکد رپ

 یرع راباب رب یدتا هقشنذحوبا ییغواكندعس رێ هع زس دیعیا لو

 ز هن وق هرژوا یلاح هل وش یتاسمعو زبهدیا لف یزرع راشا دن فو
 سس ۳۳

 گرا



 ۱ ¥ ۱ $ ۲٩۱

 | مروروا هلعلقنسهرهچ كنا مسرولوب یمابع نب رکا هک هللاو لاقح هن
 ع هدک د شرا ننه ی چت روح یزوس ود نو ےن ذح وا

 هل ملف كن هفنذح يا صقفحابا اب یدتیا بودی باطخ هیاطخ نا
 ردا رع نسم ردیشا یکی دد مر الح ی زو كع كهللا لوسر

 | صفح اب اب بودا ب ا طخ هللا تبئک اکب كت مضح كد هستفو لوا
 كن هغ ذح وبا ات نب و هللا لو سراب یدتارع سد یدیفوب یکی دد

 کی داب وس وب ردنا هڏ > ویا شاوا قفانم لوا هکع هروا یس وب

 هکم دتا هعدنک یدنک و مدنا راقروفاسعاد بولوا نا ند زوس
 رکم ر داکد ا كع قارافك هلا ۵ سا سرب گن كل _ها:گکحول

 دیهش یتوک هماع هغ ذح وبا عقاولا ف مالوا دیهشهدنل وی كنیلاعد قح

 زا یداوالخاد هجک نوحرابدلغابنب بسا ردیرانال سم هکر دلقن) یداوا
 ریمعب یدلکنا بودا هلا سابع هل-هلوا رغآ هدا ز ید كاع

 هنن زوک ككرابع بودیشداب زاوآیس هلان كنا [-سو هیلع یا ہت هللا یلص
 لسابع مع هکیدرویب نس وډ وانوکت هللا لوسرارادش اکا یدکوعنوا

 | فیفنیدنب كسابع بوراو یشکرب سو راک وَم وا ه٤ زوک ندنس هلان
 ترضح یدویوا بولوب تحار قعلوا فف ید كسابع یدلبا
 مدلوا را یتسدد-اکداو نس هلان كس اع مگهکی دلوا هے یدتا

 نوصگنا ید د اک رادقمر تاش a را یدشایشکلوا

 || د كرارسا هلج سب یدتا ترضحیدراو هب وش وا بواوپ تحار
 : ف رد نربش رف دوا هک ر دشجسرا هتک و كدا فی نیدن

 و ردب نس هلج یدروب ترّضح یدبارلشلوا لوئعم ینک رفت ترد

 ا كنهرز رلبدتسا قعا هب ويف لوا ید نلخ ن ةيمارلبدتآ ه ويفر ندنروبق
 || بولوا ادجندنرب رب یساضعا هدنرلک دا كب رگ یدا شش دكا

 ٤ رابد و5 ده دعا بوز اقرمقرب هدرب ید دلوا هلْعمالوا نکگ ی شهر رخآ

 | تداعلاسو هیاع یلاعت هللا یلص ماع دیس رایدنآ ق ارطو شاط هن رژوا و
 || نو کجواهد-لحم لوا هساوا بلاغهدلحر نمش در هکیدباود ید رش
 یس هلحارا ید ا ما یداواماغ نوکحوا نوح یدرروس فوت

 ٩ هاکنا | تعاجر ند: ا | صاوخو یداواراوسو رلبد_ا 5 اهم

 ب ب و.راو ا گی E دنآ یش! ر و ۳ ی هل
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 کد در ارل ب2 نیک رح زس یدتا تو دنا تا ط هلی ا یاو مسا هنن رب ره

 نیس رلیدتا یاد صا یا رای حا ناي ]وا مع هاب رب ر 2 استر قح

 || درس قدلو یب راقدرو هدعوهز ك يلاعت قحر هرکی دا ببذکت

 ۰ هللا یضر باطن رع یه د یکی دلو نب رلکدستا هدعو هنس |

 نسمرلپ وسژوس هداسجا نابلوایاورا هلال وسراب یدتا هع یل هت ||
 رد هدننرد؟ دن كلا یمش لردع کوی ادخ لوای دعا ترضح |

 1 داف اردا کار نی دیس را یر زوس مک: دلی وس مب و |

 كس ربمفی ىل ادل نح هکحرب درد ر لش رلب وار كثب دحوب |
 || یدتالرب د یرانا هدتفو لوا نوا كمر دنشیا هرلنا ی لک
 تم ادنو حب وت كع اج لوا ب ودیشلا قیرازوس كن ریمعیات

 | ترضح نوح هکرد راشم روک هدتاور ) هلوا هدانز یرلت مسحو

 ییسهفیج كن هعبر ن هع ںاوکا یدلنا سا قغأ ه ود یرلهشال لوا

 | هدسلاح لوا نایاب هسفب ذحوبا ییخوا رابدنآ هب ورق كر هب وروس بولا
 ۱ مس و هيلع یاعت هللا یلص ترصح ی کر سوخاتو هور اکا كج روک

 || ردنورحو لوامو ربغتم یس هرهچ هکیدروک بوقا هد زو كن هفب ذحو ||
 0 هثسلرپ هک 2 E نادکک روک دااےو یاب هشذح وبا یدا

 ا کش هدمالسا نوعتح ادخ هللا ل و راب یدتا هشذح وا یدلک

 ۱ یدا یار تحاص د ھر مرد ےب نکل ردشماک هع رطاخ هه شو

 هکمدا راو دما یدبآ ی>اص ههم> ق الخاو با داو لصفو حو

 | ندنلود وب هکمدروک ید" یدیا هرونک هناسءا هنسح قالخا لوا ینا

 | یدابااعد ہخ اکا ترضح سد مدلوا نوح نوهکنا یدلوا مورگ
 یعسقربرلبدبا مس جوا مالسارکشا هد ودب موردا تماصاان هدابع )

 هملساو هعتماو لاوماو ذخا یرار بسا یمسقرپ و رلیدتنا هللا هم هلنعسد

 یاماس كتر طح لوا ی“ رو راب دنا ظفحو عج یکحامو
 0 د ا ااو طظقسا قرا لوا وزوط دالا
 هرلندن قولا ننڪ هکر داون یراام دم كن رب ره كاا حواو

 ارهص "یداو سو هيلع یاد هللا للص تااسر نرضح هئلوا نیس

 ۱۱ رل-لوا سطاح هدرد ق نع الرا هب رزوا كنه در هدنلزبم

 ا ۱ یساررره هک ا رفن کس ا امدقمو هن هلح |
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 ا تعسف هولا لع هب هل جو یدناراشغا فاخت هلا رذعرو هذا
 ١ صاخ کتالهج و اویدیا یعلق كن. ىلغوا حجاج هکی راقهلاوذویدروم

 || یراتفااوذرکصندنا یدروپ رایتخا نوگایسیفن سفنیدنک قیرطاق |
 هام لوا هک رد راشم روتک هدسعاور ) یدلشغاب هباضت مع ىلع
 لسردیس یدلوا مقاو نوک نوجچ ینوک ی د نوا ,E E ناصهر

 ندزو هنلها یسلاوع ثب دم یهحاورت ها د.ع سو هيلع هللا ی ص

 ۱ ییراربخ مات یدردنو هالها فا س کی هش دمو هر - دم ییهراح

 | مردپ هکنامز لوش یدشا هکر دوره ندد زن ا اور وجا ران

 ى هسیقر یرق كهللا لوسر زب یدرونک هب هشدع ی نس هدزم حج

 || لوارلیدروصریخ بولوا عج هتشاب كلا قلخ هشدم كدیشعانفد

 ةعمرو ماشه ن ل هج واو هدشو هنع ی رالعوا هعسر یدتا

 نالف دنمو هد دن یرالءوا حاحو یلخی هیماو ىرضلا واو دوسالانا

 | یکیچرک مردبیا مدتان ردا هماسا رلیدلوا لوتتم هل ن الفو

 هکر داوا یدتیاوررب و) مری وس كجرک هللاو ید تنا لوا نسرلی وس
 : یدراباص یرریساو یرالوتم نالوا هدارغ لوا دز مانا یدتا هءاسا

 : بغل قلح هان دمو رارو هرونک ولغاب یی الو نالف هکیدردناو

 لاعدیس دکنوک لوا ردتکع ها را هنس یکدد وابا دکید رارد,ا

 | هل 2 هنرضح لوا یخ 6 هر ھنن دم مو هيلع لاڏ هللا یلص

 | كني ؟ و ربجتز هدن زاغ وب ك یک كشن رت و دیدانص هک رلیدروک راب د-هیح

 | مالب هکیداوا لصاح نیش هقلخ یلکود را روب هروتک وغاقوب هدنغاا
 : س و هبلع هللا ملص هلاعدیس یسلاما هن دمو شلیوس یرغوط دز

 | هتدم لهایا یدتا یسرب ن دب ی دهن هردپ ب أ او

 ۱ ید لک د هلا صوژاب روز 62 حق ول هک سردا دهد نوګ اه هز

 || هککدروک یرارفاک یدتا یشکل وایدلوا هجناب هکر ید | لاّوس ندنا
 ر ر نغددروا رابوک یھ ماد هرلناو یدرولوا ادج ندنرلنت یرل شاب

 | ید ررشود ولغاب یراقاداو یرالا یک رهود حب رارفاکو ید نمروک
 | هدک دشرا هنمس كناشاک هحاوخ زوسوب لدرسک ن رلشاب بوراوزر
 | هدقد روب تعجارم هب هش دمو یدراردنا هکئالم یراشداوب یدتا

 هکنراطان سمّعن یسر رایدع | لتف یب یشک کیا ندرلرپسا یدتبارعا
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 ط.عءیان هعع ید یسارو یدردا ناز هدم یربمغب هش

 رس ترضح لوا ید ردا هدیرو ادا هداز ځد لوا ه-کیدیا

 هنس اقرا كرض> لوا ییس دفیح ىە“ هود نکا رولیفزام هدعارطا

 | لنقو یدایارو رم یرکذ هدوراقوب هکتن یدنا راد ره لوا ندا عضو
 رواوا لیفک مک هک رافص دالوا ےب داب یدتا ہد وو یییدنلوا

 بوجاق صکر ندر افک هک رداوفنم ) منهج شنا یدتا ترمضح

 در ونک رخ هن ندنراواوا شد ةهکرددروصندنا هکم لها یدراو هر هگ»

 ن هعءهزو فلخ ن ةيماو مکطاوباو هیشو هتع یدتا صع لوا

 یتال-فو نالفو یدسماای نععطو هنعو هیدن و ین هلاوباو دوسالا

 ناوغصلیغوا لاخن ةيفا هدکدرب و یریسخ ول صحت لوا رادداهید

 زدم ا تفا هنلفع كص وب هللاو یدعتا یدیشهروطوا هد رع

 هکر لرد روص صو لوا سد یداواهج هيمان ناوعص کاک! لروص

 اا رروطوا هدم وشراق هتشیا یدتا صتلوا یدلوا هجن هیمان ناوفص

 یدلوا ادب بھا وا هاگ اترابدا ل ۳5 مدروآ ی جساناو نیردار , نکل

 نایفسوبا کرل دبا هدلاحو رلذاو یدا اؤ رم بو دوشدایرات :اکحو و

 بهلوبا یدک بوجاق ندسنس هک ر ءم ردپ باطلا دع نم ثراح نا
 نایقس وبا ردراوربخ قیفص هدنس هک لک یلغوا مشادنرف ممب یا یدتا

 قدوروق هدرکر ولر نا كل دشرا هنا | لر نوجز معیا یدتا

 یز رللاورل د زوج یرع راح الس مزپ هککد روک ینا نجتا قدلاق
 هک لدروکراراول هءا هه شا راک" هل. ار و رلد دلعاب ند رم هقرآ

 || رداق هکعنا هتسنرب هرلنا هسوک رب هو یدیا را-ثلوا راوس هرلنآ قابا
 || رلیدبا هکنالم رانا هللاو مدتنانب ردنا عفاروبا یمالغ كسابع یداکد

 هر نبو یدروا قرمول رب هءزوب مب ندنصفو ظرع بها ولا سد

 فیعض نیو ید الشاب هکک ود ب وهج هرزوا ےک وک ب وروا

 یس هج وز كساسع ندااو مدال وا رداّو هتمواقم هلکنا ناسا

 كبهل ولاو یدلک شلا قاموحر هلا بواوا راد رخ لصلاما

 ندبس یتیدلوا بنا ساد یدتاو یدلا تسکش نوروا هثشاب

 ین نت تولود ل ءاد و راوخ بهلوبا ن ء سردآ هل وب a الغ

 ید ا 2 حز a کی 6i E ر یدو
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 ۱ حوا هاب ك تیم ندو قبارس كط رم لواو یداوا د ص ند:جر ۱

 ۱ هرشط ند هکم تیم نوت وط رالاج هلت رجا تداعی دهراوهسع كدهنوک 8

 || بوقاب ندقارا یساب رقاو رلیدقارپ ها نوژاقروه>و و رایدراقیح
 | هدتاور ) راب در دلوط هلشاطیروتح لوا نوت آ ش اط ید رارروط

 || صاوخهدنناش یرریساردپ لسو هیلع هللایص ملاعدی- هک رد راشهروتک ||
 || بولا لام نعل هدف ند رارمساو یدتا بودنا هرواڈم هلاڪ |

 || قددصرکب وبا لرکب ی كا لتقیرلنوب هسخوب كركر یك ەر ویلاص
 ۵( بولآه دف ندرلنوب رکا ردکنرشعوموق كنسراتو هللا لوسرابید-ا |[

 | نالسم رانو هک دلک ققو هک ردزباج ارز ردل وقعم كيلا رر ویلاص

 : A هدف ندراناو هلوا ادس نمومر ندد لرازوپ دوخا راهلوا ||

 هلن لوسرا یدعا باطلا ن ر۴ هلوا نصاب مع عو تور کا ۱

 ٠ ردرلاوش كرفك لهارانا ارز رلنوسروا قیرانوب كنس س هلج رویپ ما > |ا
 : ندنسهب دو ندلام كتعاجوب لاو قج هکر دود قیمح و رد را. دعو

 یون وب ر واکب ردمعصح ےہ رهسوگ نالف نابه رد ڈا زابل یییس 0
 || رانوس روا یني رانو ریو هب هزج یساسبعو رب و هپ یی-ع یلبقعو عاروا
 ییولعم لر هلح ید دوا تدحو تج مم الصا را هد رک مزا

 ۱ هنزوس كرکب وبا ترمضح نوساوب تسکش یکوش كرابفکو نوسلوا |

 || ردشلبا مر ییرلاکوک كتءاجرپ ندعاخیاعتقح هکید روب بودا لی

 رااکوک كنعاجرو ا ندنفانا ع اص هک ہد هب" حر |

EAEكيارا کالدم كنسرکب وبایا ردکب ندشاط هک هد هبت رعرات  

 ۲ ( مح رروفغ كناف یناصء نمو یمهناف نهب نف )ر دشعد هک ردیاثم

 ۱ ضرالا لیتردنال بر ) ردشعد هک ردیلثم كح ود کالثم كنس رع یاو |

 || هدفرانا یدلیف ربع هد ما یکباود باعا سد ( اراد نی رفاکلانم

 : مب یا هکیدرویب ترمضح هک ردلوا جد r ی دا ا راشخا

 0 دعقد 1۲ هب دف ی تارا كرام ساوب جج ر لر اک مری

 || نب هلادم 19 لوا رس هروا ن زلنویپ دوخاو زس همر ویلاص
 | یتعب ءاضیب ن لیهسالا هللا لوسراپ یدعا هثع یلا مت هلا یطر دوعسع

 یا ارز نوسلوا ي ندنیج هیدق دوخأبو لتفءاصرد نلیهس 1

 0 یدهرب وتاوج تبودنا توگس ترصحمدرو دا مالسا راهطا هد هکم
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 ت وکس بویم رپ و ب اوج هع زوس مب ترضح ردا د وسم نا
 ندنا زکرههکداوا ضراع ایع-او لاءفنا هره لوااکب ندنکیدتا |[
 مدردارظن هنفرط ناعمآ ىدا لکد شک هاب لاحر لرد دث ّ

 هدننیرمش روضح كنادخ لوسرارز مدار د هاب شاط هعشا هک هیلوا |
 رورسلوا هرکصذدنا مدتا تالبدا نو قاخاتسک بویلیوس زوس هلو

 لی وب كن مضح سپ یدید (ءاضیب ن لیهسسالا ) بورپ دلاق شاب |
 لوا هنکی دتا اشسا ندلتفو ند هدف يا طب ن لی بورود

 م دشمال وار ورم نیل زکره هدمرع تدم هکمدلوا رورمسم هبتره |
 شرا تس ین راقیا كالبا هدنفح یرارپسا هلنارا ترضح هکر دلش ) ۱

 ندرلناویدابا رارف هده دو یسهصق 11 هرکصا دنا ىدا ررود |

 رعاش هرعولا رایدتا دازآ یرانایلوا روصت» عفن حج بواوا سلفع

 كرلزالس» یخدرب هکرلیدلآ قاثیمو دهع ندرلناو یدبا ند هلج لوا
 i AE AN ULAR OPN Y س

 تاک تعلص ن ویلوا یراندو مهرد ندرا رسا لواو را هلک دکل ۱

 ملعت ت اک بوری و لفط رغروا ند العواراصذا ه ر ره كرل اب

 ترد كن رب ره ند را كوا یت ر دقو لامو راب دروب ررقم ا :

 كنس هدف كرلناو رلددر ويل اصبولآ هر دق را دعمررب هروک دن دادءتساو :

 هکر دراشهروتک .دتباور) ید! مهرد كب یلقاومهرد كيبترد یرنکا |
 یب مال نب یدتا سابع هدنراکدتیا ر رقت هیدف هند رزوا كسابع |
 لاهن قح یکمالعا تنس یدتا ترضح رابدرافیح ها هارکا ند هکم |

 كمرو هدف تردنس لدتا كلج هلءر رهالا بسح اما روایب ۱

 یا ن لیقع یرالغوا كشا دنرق يکداو نوعا كفن یدشک نسکرک |

 سابع نزا مدعج ندبتع كفيلخو نوعا ترا ای لفوئو بلاط |
 سابع هکر داوا ځد تداورر ) عهرو ندن کد كلام ه هنسدر یدتا ۲

 ترضح هیلیارج بوجالا هرالبا كع هکنیمرلید هللالوسراب یدعا |
 تورو هلضَملا ما لهجوز هکیرانوتلا لوا هدکشب دقیح نددکم یدتا |

 رولا نس ییرادقغ كرلتوتلاوب هسرولوا عقاو لاحریاکب هدر سورکا |
 یدلوا هج راذوتلا لوا ال دش«درو هکر راقالغوا یسقاب لا كوا |[

 یدش,نایمرب مهردورانید ( تیب ) نیلب وس یرعشوپ ردْشعد لزوک هل
 سابع نک دان نا را E یهاوخ رند تو و ٩
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 یدردلببیراکب یدتبا ترضح كدلی ندن ییهصقوبس د#اب یدتا

 توتا لوا یو نسراب وس تسار هک ردا تداپهش یدّتا سا.

 هی ر ریش ندیااعد قح هلاح لوا نامز مکیدرب و هل ص ها ما مهجوز

 ضصهدور) یدد (هللالوسر كناو هزلا الا هلا ال نادا ( یدالکد عالطم

 نوا هو ۵ و یرکب هدنناب كتسابع هدکشلوا هکر داوا دراو هدالاور

 ر دا هد هک رعه لوا کوک نوڪکا ییولا لواو ید راو

 وا ندادهعتو مالا هغازاغو هودربوا هدنوک هلو نوعا

 یب و قازاغوب هود زونه ىدا سابع یرب كرارثک حوا نوا دوخاب
 نوتا لوا زونهو یدیا رلشلوا رسا نوایزوب یزرک-ل ندک هسابع

 هر دو ص ته راددتا لاخدا یدتبع وتلا لوا یدبا هدنناب كاع

 ی رکی یراک دشا لاعخا هن ن ویلا ندودنکل وا هدک دشا مالا

 لوانس یدتا ترضح یدیدلدیا بوح «نیهبدف مزب ینونلا هیقو
 لوا | هدلایصکی ریش لدیشهرونک هدادعا هرافک ندا كنج هلهزب ینوتلا

 کر دلفن)یدب دزاژوا كیا ناسح هک هبدفیدلوا تو ح هرلد السم نو: ا

 لاک رلب دل وا لوغشم غلاه دف ندنزرسارد هللا لوس ر ناحصانوح

 نګ تح ی رسا هل نوکی نا ینا ناکام ) یدروتک یتیآوب بوسلک
 ) مےک>زیزع هللاو هرح الا دیر هللاو دلا ضرع نود ر ضرالاق

 هرکصا دنا هلوا یژرسا ندرافك كنا هک رداکد قبال هریهخرب رب ج یل

 یس هدابز هد]اتو و برح هل ارافک هککد هنامز لوشات ا هدف ندرلنا

 تزرع تواوا لی موقو نر اد رک لهاا هو هام هدف یراقک و

 لم ۵-هلا یس هدو رلنامس هوا رهاط ن دلها ءال.دحاو مال سا

 نوع الرس لادا ی>و رک داید یودتد ماطخ هد عر رککدرتسوک

 ندیا بلاغ هنرلنمسد نب رلتسود یدنکو رادد ندزازعاو ترخآ او

 هبایلا هکر دلرادتیآوب و رواب لوا یاالو اقبال هنااح كسک ر هو ردادخ
 هاک یداهتجا كرتا هک هن رزوا كلا ردلباد یدو ردزاج كنا داهتجا

 هکلبرازامو هرزوا ا طخ لوا یرلنا نکل رواوا عقاو اطخ هکرواوا
 ردبا هنع ها یطر با طخ ن رع راردبا هیلو تلالدهرزوا باوص

 شءهروطوا هلا رکب وا یترضح لوا مدراو هاو ترضح نوک کرا

 رکا نسرالغا نوصنرب و رب_خاکب )سرا مدستبا نب مدروک رلغا
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 منلجرلغا تودنا فلکت س رک رکا ع هیلغا ید ی هسرولک م ه> ه.لعا

 ۱ قدیشلوا یار هد هب دو هکر دنوهکت | جا د العا یدتآ ترو =

 یدتاتراشاو رايدتنا ضرع لرد ندجاغاوباکب ییاذع كنا قیقعلا

 ردتراشا هیانعم وب دعرک تیاوب )2 یدا هدرلننقب لوا هک ه>اغنارب

 ۲۱ نعد ( عظع با ذع متذخااعف مکسل قید هللا نم باتک الوا)

 یسه دو كرازپساوت ی وه وا یس مکحر E اوز قح هدط وع حول

 ا ند 2ور سقم ) یدرمشا ر | مظع بادعرب هرس هتیلا هدا

 هدنداهتجا هکر دلوا داره هدلوفر Eg EE کیم دارم

 رازالوا تدعم رد لها هکرداوا دا د ص هداوورپ زالوا ت اوه نادااطخ

 ۱ یا لوا شا عاوا خرم ی هل ی را اپ هدلوقر و

 : قلا ةيدلانا دارلا نا ل-.ةو ) ربا باذع نوعا یرلکدتا هرلتدا

 ینییدللا هدف رکا هکندروب ترضح هکر دو رم ( ها لک اهوذخا
 كداعن دعسو كیاطخی رع ندیاذع لوا یدیلوا لزا بادعنوحا

 هدد>ا مول هکر رداو) یدزالوا ضالخ دست جی ی رغ
 هرز سم

 لد ھن رآه دو كن را رسا رد كرلتا تدصمو هی" نالوا ع-داو

 ۳ هللا هجر ر = یا چ ) یدیا نوجا یرلکدتا

 ىلع هلا ی داسا ءاحو ان او ناستو یدمرت ۳4 ردتهرو 8

 1 ا ۳ ل داری هک اتا تاور ههحو هللا مرک نداضد رم

 رد کب ,اعصا دا یدتا تواک هاو سو 4 لع یلاعد هللا بصری

 ۱ كج هلک هک هنطرشلوا لیق ر ه دن : قلا ق راهی دو هلا لنو ی دراز عا

 : لوا یرلن | ترے +> سا ر هل وا لو هک درع یرارمسا ردی +:

 هور ہد ویک ٹت:داحارلیدتا رابتحا ه دورنا یداورکهرزوا لاوند

 : هدرکارا دا یدتا تواک مال تسلا هيلع و هکر دشسربا

 ۱ ند هلج ارلزا سم یدتسا ترض> رس راص ندعوته یرد لا

 | بوریوباوج لیئاریج یدلیوسزوسر والثءوب دوخا زرهیاص یراضاف
 یدید ردیلصا کا هکنالم راه سوک ناو هد: سارع ردن ندەكىالە

 1 علطادف هللانآ ) یدروس ترنضح هکرد ندشلناضف*هلج لرد لهاو

 ) 3 ( هبأورقو ( م u نرفغ شد متشام و عا لاو رد لها لع

 1 هده ردپ هوررع ذکر داوق ۵ 2۳ ی ۹ تدحو

¥ 2 ۷ 



¥ ۹۹ 

 أ ناو سه. اعععار یدردت وک ی هشرخنب یدعنب رګ هدنلاس یا ۲

 هللا لیص هللا لوسرو یدردنادناو بییعد یرلزاپسم اعادهک ییدیدوهب

 | هلیجوم نامرف ربع سپ میا لق ید ردبا وه یو هبلع لات |
 ۱ یداراو یدالوا هدرخ حاقر هدشاب كناو یدراو هنلّزم كنامعع

 | دنننک وک بوردک ندا كاا ییاعطا لواید ما دوعزونه یسر و (

 1 شاد حایصو یدعیح ندنسهفرا یبوا ارج یدروا رهحرب

 | ناو رم یدتا هدک دروک یتا ترضح یدلبق هلتع اچ هدندرآ رب

 | مطما0) یا ت رضح هللا لوسراب یلب ید ربع یکدرداوا نیز |
 | لوا هو 2 یدلدیشا ند رمق ادا مالکو و ( نا سعاهف |

 | بس كن هورغ لواو + یدلوا مفاو عامي ىب هورف هدلاس |

 هر اه دم ند هکم ات زیپ هللا ی ص تلاسر ترضح نوح هکید اون ۱

 ا ا تم صحت ص تح سس ی سعی سس سس سس یو جم هوس ست سس سس سس سس رس

 3 SIDDIK 4 لا 1۱ ۷

 ۱ ۰ ۹ ا 54

 | هينا ض هرلئا کیدا دهع هلعامق ین دوهب یدروس فا رش ||

 | رهیلیا تناعاو قاهاربه هنیرلنمشد كت رض> لوارلنا هک هلطرش لوا |

 ۱ نوح ر هلو ترمصلو ددم هنرمضح لوا هےردا مو ر رکاو |

 دسح عامو نب دوهب ی دروب تعجامن دنسارغ رد ترمطح |

 زا لک تع اج یکیدتیا كنج دم هکراب دشاو رلیدلبا راهظا یبو |

 ۱ كزلىريغ هک هروک كنحرب هسردا كنج هلمزر رکا یدر رای وبا ی هبراع |ا

 | دتهع ی راک دا هلا لسو ےل هلا لص رم و هع رکن هنکنح

 ندیادهع صع ادتنا هلا رورملوا نددوهد و رل دتا صعن یاو

 ٩ قت هکید |لوا بش هن رادهع ضعت كرلنا هکر اردا مس لها یدیا رانا

 | ندرانالسم هدنکوا یناکد كنيعع وقرب نوجما مهمرپ هدنرازاب عاقنیق

 | یدوم رب ندندرآ نکرغوب یربخ كن وتاخلوا یدیشمروطوا نوتاخرب
 | یتداع كب رعو یدلموکو د ودر بوتوط نکتا كنس هماج بولک

  یدررتیامجج هدنتلایرلقانا یب راکتا بویک نوزوا یب هماجهکیدیا لوا ||
 نوناخلوا نوجیدتر ندنسافقنس هماح كنا هکر دلو ا یخ د تاور و) |

 | لعق ندل احوب نوتاخ یدلوا رهاظ یرب دوا بوایجآ یکتا یدقااق

 | بوکج جل یدیشم روطهدارا لوایسب ربندرانالسیدتناداب رف نولوا ۱ ۱
 رحم



 ین سم لوا بواوا عج یموق كنب دو و یدلبا لتقف یییدوهم لوا
 هلاح لوا نوج سو هيلع ىلاعت هللا یلصریمغی ترمضح راب دتا لق

 ندادخو كتقاص یدشا بو دبا عج یف ارشا كرانا یدلوا فقاو
 هک تالوا نا سهو هے ربا ید هرس نش ربا ه-۵ رق هک كقروق

ûقح  eهک كم ر ولا ص د# ا رایدتا ر لنا زس روایب ی گی  

 هکک دنیا هب راح هل اهورکرب ۱۳:7 AR کو ر
 ندشاق كا رطح بویلب وس یزوسو یدرزب یب , الوقف كنجرلنا

 نفاخ اماو ) ید رونک یی وب بواک لسیاربج سپ رایدتک بوقلاق
 هلا ىلص لسر دیس سر (ءاوس ىلع مهيلا ذباف ةن ایخ م وق نم

 یدو هفلح هنر ی هرابل وا ت و کرا رفس لسو هيلع ی اعت

 بوعیچ رشط ند هی دمو یدرب و هبهزج بودبا بيتر لسعر و
 هنن را راصح ید تبعات لوا یداوا هحوتم اا كموق لوا

 بونلیفص هرکص ند هرصاح نوک شب نوا یدا رل ٹا نصح

 یدتا یا هب ی همارو ن, رذتمیدبا هد هعاد كالت یرلتا

 توراو شرزوا كنا قفا لولس ی هلن د.ع یدلغا نرالا 5 ۳

 هدهاعم هغلوا رمهطو نيم ه را رب ر هدنلح یسب رد دیا یسافلح

 بودا صا لسو هیلع یاسمن هللا لص كالوسر یدسا ر ذم یداراٹمبا

 كا یسدا لوا هلل او نس رسا یک زوج ن“ یهفاط لد الا

 یداک هاو ترمعح لولس نا یدبد مروروآ نش و یکم نیلبد

 مراشاد دهع یس مرافیلح ےب د#ا یدتا بو دا کال د یوو لوا

 ییالک وب لوس نا یدلبا صضارعا رو رس لوا روم 32 ۱۱۷۱۳

 كترضح لولسنا سپ یدتشا باوج جج ندیرمضح بوبا رارکت
 اا مرلشاد £ مب هل لوسراب یدتا بوُشاب هات

 ید تاو یدلوا رفتم یکراسی هركئر تواک هبط ۳۹ 4 رود

 ۴ قویدتالواسنارب و ویق یاس مب ؛ ( لولسناا كت و)

 رع مب ن زژاموق ندلا یک اه هعفدالوا ناسا هدو مرلشا دنی<

 ۱ 1 واهو مرلیحزوک نس هرز زویترد وولهرز زویجوا ندم و

 راو #۴



> 
 ۱ نس هدا لف هدنوکر نس هل كعرلشاد نیع ےب هکن زاموق نکناراو

 | ولخ)یدنا تر ضح یدر وشآ نددح ی هغلابم نوح لولس نا

 || یلاعت هللا ی رلیدوهب لوا كر ویلاص یتسعب ( مهععو هنعلو هللا هتل |

 ندن رلثاق كراددوهب لواو نوسلبا تاهل هلولس نا هل هلیارلتاو هرلتا

 نوج  هدیک بو-هیج بویم روط هدرا دو یدرویب مکحاما یدچک
 ۱ لولم ی دشربا هب ةهناط لوا یرم> ییددلروب مکح هرزوا لاونموب

 | بورونک ینی راسیر كرانا لولس نا راب دجسیا یا راد كر بولوا
 || د نوجا ی رلما عبا نطو یالجو هریدشاو هرضح لوا هکیداید
 | كترضح یورع هدعاسن م وع هدنفو لوا هیلبا کالید ندنرمضح

 1 هرمک هس هن اځ كترضح هک دلید لواس نا یدرروط مگا اس وق ۱

 نا زاموق هب و را نس و دالوا نذا ند رڪ > بواوا عالم ءموع

 یا ینا موع هدک دتسا كمرک بو بلوا نو ل ولس نا یدید

 | یدل وا ناور ناقو یدل را ب ونة وط هراودد یزوب هک هل وش یدرو
 تبا تغارفوق باجل اوبا یا راب دتا ب وروک یا یرایدوهد عایق

 هب وڌ هلکشوب یک, زو كنس صخدرب هکز رتسا قءروط هدرابد لوازب

 ترضح) راب دنکریدنود بولوادیماا سد زو هیلوارداقهنعفد كنار و
 یوق لوا ات یدروب هتماص ن ةدابع سو هلع یان هللا لص

 راب دتسیا تلهم ند هدابع دوهب موق هراقیچ بوروس ند الو
 مکید ری و تاهم نوک حواو هرس ید تاو یدرب و تاهم نوک جوا

 مدیا رب و تاهم نوک رب هرس هسااقاکب هسخو رد هلیامرف كلوسر

 یراک دید باب زاو ید روس بور اقیج ند رال م یرلنا هدابعسپ
 لاله بویمک نامزقوحهدناویدبا ندماش "یضارا راید راو لد هعهضوم

 هللا لصربمغم ویداوا تونغ هرلنااسع یس هج ساو لاوما كرلتا رای داوا
 | یا ج وا نوصعلوا هص اځ هو دنک ندنهنع لوا سو هيلع لاعن

 هر و یذارف هددحا مو! ید رربد موتک هش ر یداراشحا

 رابتخا هرزیکیا ندتعن لواو ید رر دا ضب جد هن ر واحور ید

 | راتخا جاق ج واو یدزردهصدار هلن رب و هب دفص هغر ید روج

 | «رینحواو یدررید فتح هن رب و رابت هن رو یعلق هش رب یدروب



 ا 2 رالام E ا E ید روج را ید
۳ ۱ 

 لواو ىدا سجلوا سج نالوا جارخا هلل صا ادا كترضحو |

 هداعم ن دعس جد نر و و هیلسم ندج یر ندنراهرز كچ

 یدلنا ت نيسو هاصا یعانع قاب و ید رار د لع اکا هکر دلشغاب |

 لسو هیلع یاس هللا یلص ریمغب نوح هک ردرا شم روتک هدتاور) | |

 ِ یدلبا نابر 5و بوایف ف , زام مارب یداک ه هث لم ندنس هوزرغ عام بق ید |

 ىس كل هعفاولواو د یدلوا عقاو قد وس هو رع 2 مهو |

 هدک تاک هب هکم بودارا 4 9 رد برح ن نایفسوبا ! هکیدنا لوا |

 عاج هلیئروعو هيغوروس غاب هعفدلا ماست ند دجال ا نيع |
 توقیج ند هکم هلا ولتآ قرف هدتباو رر ور) هليا ولت ازویکیا سد هیعا

 رل:داک هب رثل ربع فا رل دوهد رضألا ق هکر دا هدست و هک ر

 أ نادناات یدراو هل زیم ك طخا نی یبح ندرلدد وه؛لوا نایفسوا ۱

 كن اص او سو هيلع امت هللا لص كلاس ترضح بوروص رخ

 بونودندنآ یداموق هنل زسبویعبا لو, ینایبح هنیدیا مولع«یتیلاوحا |
 لوبق هفغلقن وق بوجآویق مکشم نیا یدراو هنلازرم كمکشم نب مالس |

 یدلا رادرخ یایعسوا ندلاوحا يکي دا وراب دعا بارش یدتا

 لده جواهب هندم بوج وک ندارا لوا نایفس وبا یدل وا حابص نوح ||

 | تفج هلبا یراکتهدخینکرب ندراصنا هدنا یدلکهضد رع هبح ا نالوا

 راو أخ جاقر هد ارا لواو یدابا لاق ید سکا كرلنا ید رروس

 | هلباهب رهو هکیدالوا ید-اق عز كناو یدقاب یرلح اغناامرخ جاقر و
 قلوب رارفهرکصادناهلوا شاو نب ريع بواوا شما ماقتنا ندربمغیب |

 | هدهندم یی هایلوا یدشرا هرم رح لوا نوحو یدح افتوئوط

 كنابفسوبا بوتیج هل ارا زویکرا ندراصناو رجاهم بویوف هفیلخ ه رب

 مولع بلک ه رله. ك ریض> هخ رکشل نایفسودایدشود هع |

 | یراکدرونک نوعغلوا یراقازرا یدک بن ودلنک,ن راک وهدد دلوا ا

 | بولک تسار اکا رانا اس رابدتک بوک و د هداوب یب راولح تو اق
 | تغا راب دید قي وسلا ءورغهب هو زغ لوا نوک رایدلا یراولح لوا

 مسو هلع هللا لص ترمضح )رد هشساواح تواق قب وس هدب رع |
 تویمهشد ر ارایدتک لد هنا زب«یرلکددردکلا ةرفرد هج درا كنایفسوبا ||

eae 



 هدا نوک شد یر روس لواو رل دلک 4 هش دمو رب دنود

 ندنرع# نس هعدو قد وساا هو رغوب رس لها ضب و ) یدل واما

 "دو رغ هدا اسس وب مهو و« زد راشم زاب هد اقو تالاس یصجوا

 ربمخی هکر داوا یپس كنهوزرفوب و ۰ 46 ر دشاواعفاو ردکلا ةرقرق
 تواک تعاج و ندنافطغو ےلس یک رلد دا ض رع هلو هيلع هللا لص

 هياط رم یلد بوروب بدنرتاوارب سپ ردرلثاوا عج هدعضوم لوا

 نداعكا بودو هفیلخ هع رب یوتکم مان هللادنع هد دمو یدرب و

 || رلب داوا ھج وتم ها اج ردكلا هرفرقو رلددهرح هرشط هلا را زوکبا

 | ترض> سد رلبدء زوک هد رحم هدنا رایدشر ا هعضوم لوا نوح

 | ییاذساو یلعا كنیداو لوا یره یک جاقرب ندنناران نوجا طایتحا
 | هدل وب رلب داوا ناور هبیداو نطب یرلب دنک ثوردتا سست
 یدداراو مالغر مان راسد هدنگا كراناب وح لوا راد روک ناب وجحاقر

 || وارد هدهرن یتعاج نافطغو ےلس یب هکیدلیا لاوس ندراسب ترضح

 بو روس یی رانابوجو یتب رل هود ال رانا سد یدید نی زب م ال
 نالوایشهفاسم لم حوا ههشدم هدلوت و رات داوا هحوتم هه دم

 اا هرکصندکد سا حارخا نسج كنوتغلوابودا لوزت ةءضوم مانرارمط

 1 4 یک ره یدنا هود ز ويسا عوج ی درود نیس هب اكا ىسقاب

 هد کک شود هست لا رمضح راتسو یادش ود هود رکنا

 هدنوک شب نوا ی دیا شم روک نکر لبق زاس یتا اربز یدلبا دازآ
 ندن رح هو نغ وب هدنشتاق رس لسها ضو یذل وا ما رفس لوا
 یدلّوا عهاو هدااتدم یجج وا

 ٭ روداو انا ییداقو كن هنس یهجوا ندنرعه 7

 هبءوزرغ لواو ردٌلوا مقاو ناغطغ یب دورغ هدنلاس یک وا كنرهه
 : هکبدا لوا یبس كن هورغلواو رار د ید راما هورغو ما یذ هوزرغ

 : بلوز ی هکر داشت را رم .سسو هيلع أع هننا لص رام ت سطح

 || بولوا عج هدعضوممان يها یذ ندنن الو دجت تع اجر ندراحو
 | عج یتعاج لواورا نوط ىب دصف ق٤ا هنسار ندنسلاوح هردم

 ٠ لواهک ردلوا هه ګګ تیاورو) یدارزړد ثراا ن روثعد هت هدا

 ڈار رفسات یدروم هثاراب مغ ترضخ ی دیاتروع یا كن هک |



> 
  هلا را یللا زود بوی وف هفیلخ ینافع ن نافع هدهنیدم رلبدروک
 | یدش را هعض وم یرکدید هصعلا یذان بوروسو ی دقیچ «شط
 ترضح رد روتک هثناق لوسر نون وط ینک و مان رابح هدارا لوا

 هاکتس رانا یدتا یشک لاا ید روب لاوس یی رخ نمد ندا |

 ید) هلوارا دربح ندککیدلک كنسرکا ررلید هل افمو تاق الم |

 ییشک لوا ترمض>ی درردیاامل ا هزار برص بوعیح هنشاب راغاط ||

 بحاصم هلالب یا ترمضح یدلوا ناسم ۱ توقد هم الا

 هو رلشات ۱ غاطندقارا یرلنا کلر, ادعا گنج هلن «“دەدر ےس ۱

 هش ررزوا كتارا و كن مدح نوک لودر وک شلوا نصعص*
a.یدصا دحاغ ارپ بوراقی> ی رس اسارو رس لوا  

 یدنا بول هیگت هدنبد كجاغا لوا هلا قد رط تحارتساو یدت روقو |ا

 یزرداهب ویراس+ریدنک و راددروک ندشاب عاطیرلنا ییوقبارعاو |

 ییاهصا ردشعااهت هدند كحاغا لوشدج رل دتا هروثعد نالوا ِ

 روثعد نس هب وڌ لار هدڅ بوراو هکنسم رداق ردق ارا ندا ودنا

 نم )هکیدتاو ید روط بواک هنجوا یشاب کرضح لوا بولانج |
 یدتناترم طحرراتروق ےک ندم اعب نوک و یتس ىس ینیعی ( یی مویلا ك »تع :

 هکلب ؛ وشیدروا هنسک وک كروخ هد 1 ارج لاخا رراوق یلاعقح |

 یجلق لوا سو هباع لات هللا لص لع دیس ) یدشود ندا چرت

 (ینع مویاا كع نھ ) هک دشاو یدراو هن رزوا كروئعد بواق |

 نوصتحا دخ (هلا لوسرا دج ناو هللاالا هلال نا دهشا ) یثک لوا |
 ترضح یدد می دعا تیعج نوصکمتا كنج هک رزوا كنس ید 7

 ( ن رخ تنال هللاو ) یک لوا یدری و هنلا كناورمک نلف كنا |
 كدجت هکیدلوا لاح هل هک راب دتا یدنک ها یوق یدنک بود |

 ۹ . یدیغو مسن امر و دیس کج عیلق اکاو لدشهراو هدحوا یاب

 ۱ نوژوار هدنناب رج یدسا روئعد داك نو ود ن دمروک شدار

 0 كا رزوا رص هک وس یدروا ریسک وک دکمدروک ینک قا ولب و ۱

 سد رد-یلوس ركنا دخ دو ردکلم یک لوا هم داب مدشود هز :

 یدلبا توعد هن د یرلنا ود کالو انالسم ید لس مدلوا ناسم ١
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 | هلن ةمعناورک ذااونمآ نذلاا. میا )یدلوا لزاتهدیب لوا هع رک تیاوب و |
 ۱ ( مکنع مهب دا یک مهد دنا مکیلا اوطش نا موق مه ذا مکیلع

 هدنوکرپ نوا یرارفس لوا بودی | عوجر هب هن دم رورمس لوا سا ||

 : لو دیاع یاس هللا لص فالس ردږس هکر دلوا نرش ك دصق لواو

 ار زرا ردیک هماش ندنلو قارعیاو نا کره هکندش ربا هذفن رش معس |

 : نودک هلو زا ندتفوخ كتارا وكت رڪ > رانا کجا ى هد ورد :

 لواندتراجت لاو ءار ناس و ندنوتااوندشهوک و یدیغوب یررادتفا هکاک ۱

 یرعلادعنا بط وحو هيما ناوفصویدب اراو لام قوح هدناوراک ۲

 ن دز ترضح لوا رلب دیا هل هلنا و راک لوا هعب زیا ی هللا دبعو

 لد ز هب رسلواو یدردنوک هن رزوا كرلدا هل اراوس رفنزو ی هراح

 رایدشرپا هناوراک بودیک هل اما د ز یدل ه رس یییدلوارمما ادتا
 لوا هه دم بوناق هن راکوا یناوراکراس بورج ا ننایعا كناوراک و

 كب یر کب یس ر لد ر آن -خیدروب ترض>رایدروتک هنا كلر مطح ۱
 هدتفولوا یدایاتعس94 - رسد لها ساقا 9 یدلوا یواسم همش رد

 انارتسلا ءا هارتخ ) دهکندروب هدنفح هراح ن د ز ترضح لوا

 لوا مهو ۴# ( ةي وسلا مهعسفاو ةيع رلا ف مهل دعا دثراح ن دز
 بک ډک یدا وا عقاو یس هصق ىلا كند وهب قرشا ن بھ هدلاس

 بولوا لوذشم ةو كرلنا سو هلریمغم اعاد یدا یک رعاشوب
 دیدانص بواوا رادربخ ندردب ح هک رردیاو یدردا اذیااغاد یرلتا

 لوامو للذو راوخ هد از هدک دتشا یی رلق دا وا لوتفم كش رق |ا

 یدک ه هکم هفمروص یلاوحاكشب رق نوایوسرازوس ریما دس> و یداوا
 یدلب وس رار عس هدنابلوا نورسوآ اغا نوح ا رلدالوا لوتقم هدردب و ||

 | هنکنح سو هيلع یاما هللا لص كربمغب ترمطضح ىر اك هلدعصلواو
 هام ول ترضح نوح یدلک هب هاب دعو رک و یدساا ضل رج ۱

 هن العا قتشاع فرشالا نا نتفکا مهالا ) ید روب ویداوا فقاو

 كف رشا نا هک لوا مک یدتشا هسناراب و(راعشالا هلو و سا

 قوا دعهزب بود اا هج قوح هز کا هلیا عقد ند زب نب رش

 كس رشرطاخ هللا لوس اب یدتساهاپسه نیدج ردشلوا یی دا راهطا

 ده سرولک ندکلا ناه لب ید اترمضح مدیا لف یا هکیم رلید
E Eres; ۷ 
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 ا _____ و سس____

 نا اترب و نذا اکب هللا لوسراب یدعا هاسم ند ه_هزتسوکر یصقت
 هن یدشا ترضح ٤ هيب وس مسرابد اد ل دلوا ق الم کرا

 هک ردا وا ید تیاوررپ و ) یدیدردنذا اکسس هلل وس كسب اراید
 هلا د اعم ن دعسراو ها لت هدتلا ول دان ید تا ترض>

 توراو هنناق دهس هجوم لوسر نامرف هلسم ن دج سب هللا تروشم

 هکردلوا یل-ھسا قل رط راک وب یدتا اکا فاس هدک تا هرواشم

 تیاکش ندک>ایتحا هلا رف و نسرراو ها كدرشان بدك نس

 هلا هن اهډ لوا نسردا ض ارفتسا یا دغب را دقمر ندناو نس ردنا

 نسر روک شيا هدسعب نس ر راقیچ هرمشط ن دن راصحو دنک ینا |
 ساع واو سوا نب ٹراحو رم ندابعو هلنانونا و یاس ند2 سد |

 هلان ونا کول احو رایدل وا هجوتم هنا رم« كسک نودا قافتاربج نا
 شاد رفدوسیجد هلا همسه ن دم هدت او رر, و )یدبایشادنرقدوسكنا

 هک رلبد ردن وک یا وا ام دستم هک ردلوا ید تا ورز و ) یدبا
 | یدراو هنناق تیک هان وبا هل. مالم ینا بواب وسهلکنا بوراوات
 راب د ٹو وقوا رعشو رل بدال اب هكا تب ں ولا هلعلعنو ینا بدک

 کب 5 هراب دو كد قەد كن و ا هل ان وبا هرکصد دنا ۲

 هدر د د ص تل دیر هلج برع مود هکر داو االب لوب ر هک رژوا مز

 یرالو تر اح و رراتا ندا قوا بودیا قافتا 7 هل چو رلب داوا :

 كلاب هزا ز اغوب یدسکز و ید | نده تواکسک ره یدناسف

 هفتم و 2 رردعلوا یز مالک لصح رسا دف دص ندزب لوا نکا روب

 هله زکیدلواهن ځد هلئانوباا یدتبا بعک نعاواریبعد هک ردشفارپ |

 هکردلوا ځد تءاوزر و) ردکر ک زکه ساوا لوام هللاو كروک یتوک وص

 هشدم لعها کند هند نالوا هدکنوردر ورخ اکب ىدا هب هلنات وبا

 هکر دل وا شید الکا ع: یدشا هلنات وا راردنا ۲ یک و

 ردساوا خاربا ندنا نوکح لا ند اج نشكو ب هئیدم لها ابلاغ
 رلردباو تعباتاکاو راد دا وا وقت وس زوسر هک راوردق وب نکل ردک رک ۱

 هدانز ند زوسوب نوءلم لوا رار د ۸ ه-یغود رولا یلیع ندزوس لواو
 و اج مود ےب ید هلئات ویا هرئصتدنا یدلوا نامد اش

 ردتفاو» هعآرهب جدیرلیآ رگرلنا تواوا هل هلا مب نالفونالف

 لی نکل #



 هو زرد ااحر ضر یادعو رادعهر نم س هلغلوا مهاوحاتحا هر نکل

 موق تروص بوخ رب نس هک ل هر و نهر هن اکسیرع راتروعیدنیا
 یاب رللعوا ه.زالوا نکیراتروعیدنبا بمک ن ۳ دنسحا و یجاكب رع

 قاح هد هر ونهر هی جد طی ۳ لغوا دا ا ودا كرب و

 شاز رسو جود هرلنا ودد رايد وق نهر یزس نوجآ م اعطین زج 3

 .دتقو هجل یزع رل-الس نکاو رواوازع راعو ببع بیس و راردیا
 رک هس راد تقو هر ره ی دا بودا لود بە لاو نهربوروتکاکس |

 0 یارحام نالوا یا بک بوج > هرشط ندن) رم كعک اودا نوک

 .A ا ا .اد لاحت هل! یلص كلوسر ترض > هلو فن ایدرب و ريخ هنناراب ۱

 یدشر ۱ ده نوح رلیدتا صرع هرورسلوا لا تروصو رل دراو

 نوفیح هل هلا زلنا لد هدو رغ عیعات لسو هبلع یل اعد هللا لص تروح

 یدنک بوباللو یراناو یدبد ( مهنعا مهسللا هللا مب اوهلطا )

 یدک ی 4 درد نوا كا دهک لواو یدنود ورک هنسهناخ نداعس

 رل دت ک قیفر شا لوا سا یدیا یک و3 نا یل ددا لآ ینا

 هغاشا هکر دلا بعک رلب دتا زاواو رایدلک هنس وہ3 یراصح كيمک

 هدتعاسوب یدسنیا یتروع كبمک یدیا شاوایکی هکوب لاحو هنا
 هرلئارلیدلک هلنات وا مسا دنرفو اسم ند# یدتا بعک نسردیک هەر

 || ندزاوآ لوا هکناص هکمدتشا زاو آر ندرلنان هنآ یدتما یتروع مردیک

 یکتا تیک نروع یدید ردوو هسیک یرغ ندرلنا با ربءاطناق

 یدسا بک مرولهروک یار هنأ هدزاوآ و ن هللاو یدشا ںوتوط

 || نمابق هغمرابوا هس روک هدو وا یب هلئانوپا مش ادنرق مب نالک لوا
 | مدو هدیشآ سود ود سس ندز اوا وبن هوا ید: »| تر وع

 نالوا عر ۲ نا (.بتاخال + نعطیلا یدادا عر ااا ت |

 یدنک ےس د ند# ردناتاحا راهسرغاح هکء رد هلع ار نه فا

 كنا هلیس هناهب قمالومف هک د اک ب دک ی دتا هش رلفیفر ترد نالوا هلبا

 یل دالوط مک هيا نجاص كنا هکتقو لوشزسر دکر ک مس | لا هنچاص

 یدقیج هرشط ندنسوبف یراصح بعکز سروش واح اق نامهزرس هروک

 هرو او هدا تعاسرب هلا میس ند# یدرولک هبط هحار ندناو

 تست سس سس



¥( : 
 هات روا یدیشل وا عسقاو هدنرا ارا هلبا هلاوبا هکر ازوس لواو رلیدعبا

 كرطاخ مچ بعکاب رای دتا اکا هرکصتدنا رایدشاب وس رارکت بور وتک

 لد هز وغ تعش كردبا قاوطو ر هدا :هاموش هما وب ae راد د

 ردل وععم كب ىدا وک زول هدا تک لد هح اص هدناو زول هراو

 هدشاوررپ وهمس ندج رلیدنک تعاسرب نوح تولوا ناورسد مدیا

 کارت هده رگ رولک وقود سود بج لدم بک یا یدشا هلا وب

 كي رع ءاسد یدشا تک مد رو دنس كر وش وخ ندک و و

 هکنسم ررو روتسد یدشا هلئات وا رد هدجاکن تګ مب ىلج اورطعا

 هلتانوا سد هلوفوقرد تاکودتسا ی دتا بەک عال ود یکجاص كنس

 تبول رو ید ردقوق جد هنن اراو یدق وق توشیاب هنحاص كنا

 هدکدرو روسد یدشا ق ان و ندنا ید هرک ر یدر ویلاص

 یجدرلنا نشد كنادخ كروا یدتاویدالوط هللا مک نجاص كتا
 كن هات وبا نیرو شک لواو ردم هروتک تسار نکل رلب دلاص ماد

 یس هد روکش ور هدتعا ردا سم ندج یدروش ود هش رزوا

 مدنرب دج راو هنغص اقانو مدقوص هشراق بور افیح یتا یدیا راو

 كا هد را صح نالوا هدیحا ول لوا هکادوش یدلبا دارد هلا تن اوس

 رلددآ هدرراص- لوا هل.ا ببسلوا یداسلاق هسیک كدا نیدابرف
 ی داوا راد-جز بوتق وط یبجلق لنت اراب هسوا نتراحو رلیدقا
 راد روک هر هن دم بودا ادج ندشدب شاب كنا لوا هک ردلعن )

 یرغر نکل رایدقیج ه رشط هعبفع كمك رازالوآ هدنر اصح كبمک و
 رل دم روک یتاراب مسو هيلع لات هللا ىلص كهللا لوسر بوشود هلو ||

 رلددش را دءضوم یرلک دید دذ رغ میشنوج هلبا یراعیفر هسه نبا د |ا

 یدنشا ییزاوا یربیکت كرلنا نوچ یشا هدزا ترضح رلردتنا ربکت

 اع كت رض لوا ناراب نامه ر دهرا عیال یا هکب د-اب

 كهحوو)راددتیارلنا یدید (هوجولا تحلقا) ترمضحلوا هدنراکدشر,ا
 رب دقارپ هرب هدنلباسةم كر ورس لوا یتشاب كدیلب لواو ( هما لوسراب
 ثراح ندن راب یزغا كر اهو ید روتک هنر ییادخ رکش تض>

 یدک وا ید هراد بولو اقش لاطاق یدروس هنس هراب كسوا نا

 یسنرا هک رد اقل ) لدا لتف یرکعب داون ر داخ ند دوهب هکید روو
 ۶ رم 4م چو یک و یک اکہ + 2۳ ار



 ا فولک اخ لسو ا لاحت هللا لص كلام دیس یوق كمك نوک
 || دایدشا لتق هاکان تیانجو مرج یب یزم ادنقهو سار مزب هکر لی دتبا

 ۱ مر یراکیشمو یدابا ادا هراز اسو وه یز لوا یدسا ترمضح ۽

 ۱ ی و كسک ند زوس و ید رو توق هرلنا هلکع | ضد ههر ج

 || عقار وبا هدلاسوب مهو ل . رایدلب ونس زوس هدناپ وب یریغرایدق روق
 هدا یجدرد ىل كناهدلوق رو د یدناوا لو یزا خرجات

 هکر اردنا ) یدلوا عقاو میلان ىلا هدلوقر و هدلاس یعسب هدلوقرو

 || كناو یدا قیتطا یبا نب مالس هداوق رو یدیا هللا دبع یان كلا

 1 یساعفرو ےس ند ییسب رليسوا نوح هکر دو جرش كنس

 زا رلیدستا لتف نرشا ن پعک نالوا یسار كن راد ك وسر قح

 ۱ لبعک نددنرلنهد كنرضح لوا هک رلیدلند ںواک هر ید رلمجررخ

 | تیلصفر یک قلیصف كرایسوا یخدورلناانرءدا لتق د ر دع

 آه رزوا كنا یرلبآررلی دا هرو اشم هدناب لوا هلب ر رب هلوا لصاح
 || هراک سو نالوا لوغشم هکعیا اذبا هرانا هو هریک هک دتا رارق

 || ندا ضب رح هنکنج كربمفس یرانا تودیا تن اعا هلا كمر و لام
 | هکیدنا یش ادنرف كفيلا یبا ن, ناک عفاروباو رهدیا لتف یف ار وبا

 | یراصحر هدلم بیرقهریبخ هدزاس> ضراردمجوز كن هیتصقیعطاویا

 | ها دعو كتعنبهللادبعسپ یدرولوا نکس هدراصح لوا یدیاراو
 ۱ ندهالا لوسر يجد وک رو هدانف وباو هبتعن هللادمعو سالا نبا

 | ترضح راب دل وا هج وت هرییخ هن دصق تق كعق ار وبا بولا نذا

 ا یراص> كفار وبا كرا کا یدلیو ری | هرلتا یکتع هزذآ د.ع

 لر اص> لهاو ی دا ققو سس تورغ ی راک دش را هن ساحت او

 هنر تيدر كرتع ن هللادبع یدراردیک هراصح بوودنداع رم ییاناویح

 مدیا فطات هنسیج وف كراص> بوراو نب كروط هدنوب رس یدتا

 نوچ یدلوا هناور بوید هیوق هرجا راص> یب بودیا ل وبق هک هوا
 توروطوا یک ردا تجاح ءاصق یدشاقا بوراو هنس وق راص>

 ید رارریک و رجا ندنسوبق راصح قلخ ,د-نقو لواو ید هرچ ییکنا
 0 كسا كح رک زاص رک | یو هللا یا هک دش اا یسلجوک راض

 تورک هراصحو مد لاق ردنا هللا دع مزتسا قءایق ی ف اک ارت
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 | یبوبق یجویق رابدرکه راصح بوک ما قلخ نوچ مدنل رک هددشوک ر
 | نکاس قلخو یدراو هوه وا نوح یدصا دک ٥ر یییرل>اتفم نوا د

 هکر ھکنا ہدجآ یسوبق راصح بولا یرلحاتفمو مدقلاق سپ رلیدلوا

 وباو ج اق هرمنط هلغان اسآ هدژرولوا راد رخ ندخ راصح لها رکا

 ناوخ دصق هدنساحم یدیا هدنس هعط یرافو كن را هاخ یدک مار

 ب وتاب عفار وا یداوارخآ هصقا مدا فقوت ی د روقوا هص

 مدار نا 59 مدحآ ییدرلومف ا یاق و2 هرکصا دیا یدوب وا

 عفار واو مدرک ورا ی دیا هدنا عقاروبا هکم دشرا هب هاخر ا

 یدنا قا وک ارف هناخلواو یدیشعان هدنرا رب هنروا كل ایعو لها

 سد مدید عقاراباا بودا ادص مدم هلس یو یییدناب كنا مدرمک ورحا

 هبناحنالا ادص یعاق ید ن یدید رد ید اذهنم نون اب وا

 لوا هکم دل یدتسا هلع تشهد اکب مد روا برضرب 5او مدا ص

 هظط رو مدعیح هرشط ند هلاخ سد یدسعیا رثا برمض مغل دروا

 توصلا اذھام ) ب ودنا ربل یکزاوآو مد اک ورک بودیا فق وت

 مدآ ینحار هدذحا هناخ ( لولا كمال ) یدتا لوا مدید ) مقار اا

 ید تاوررو ) یدد ید روا هلعد 2 مدل هم دطظطرب تح راو

 زاوآوب مسفار ایااب یدتیا بو ابوا ندوشوا یسهجوز كنا هکردلوا

 هللا دبع نوسلیف هواي نس كانا یدتا لوا رد زاوا ثاکتعنب هللا دع

 هکمدلس و مدلاص هتم یزاوا كنا یعلق تبوتوب رلب هدنوب ك تع نبا

 مدق وص هثنراق یعلق بوراو هش رزوا یدتب شبا ما یخد توئو
 یرومف نویح هرمشط سد یدعیح ندنس هقرا هکلب وش مدعا تودو

 مدشربا هنیمز یدیا يکيدهآیآ مدشرا هر هفبط یکیغاشامد جا رب ررب
 م دتلشاب یعابا هلا مراتسد یدلوا ح ورح مابا مدش ودو مدناص
 ردقاوا هدارالوا مدلک هنناق مارا بوقیحن دنسورفراص> هلا قابار و
 زاوا هکک دشا ند راصح لهاو یدلوا حاص هک لدتا فق وت

 بو ود سپ یدرا رد رلید رداوا ی یز ا رجا عقار وبا ہلا داب
 نوساوا تراش هللا لوس راب لدا بوشد را هنتمز ال كتر طح

 لا لر امم و هلع هللا یلص ترضح یدناوا لتف عار وا رک اکس

 هدنلتف كعفاروبا یدلوب افش لاطا قیدروس هنسهراب كنغابا تاکینع نیا

 زی TEESE توت از مت ست و را سم و نو

 * وب



 هک ۳۱۱ ۴

 یرمغرب لف كلا هدرمس بتکرتکا ی هدر را حک تاوروپ

 | هللاوردیلواكتنارک ذو دار ایالوا هدهگ کلر دتا وا تباور هل رط

 ین نس> سو هلع یلاعت هللا یلص قطصم* هدد درول هدلاسول و عا

 ها ییدالوكناو رد شعبا دلوت امه:ع یامت هللا یر ندارهز دن طاف ۱

 | یلاعت هللاءاشنا ردکرک هساک هددصم یهیا ندباتکو جرش |
 یواک م ایر سو هيلع یاعت هلا لص نرصضح هداا اسو یهو %

 3 i ع هدلاسوب مهو + یدرو هب اهعنب ناعع هدللالح

 یدرونک E یدک ی ر یزد كن ۸6 نحو ین هصفح یزرف

 1 ویک کر 4سال وا رد والت ملا دبات کو یجرش 2 رلح اک:حواو و

 لاعت همها ءاش نا

 + یدلواعهاو یسهورغدحا هدلاس ول هو 2

 || هد هکهندردب یراک رشم شب رد نوچ هکیدیالوا یبس كن هعقاو لوا |
 ۲ یلام كناوراک یکی درون ڪک ندماش كنایفس وباو رابدتا تعجا مح |
 یرلیصءب ندنرلی>اصتالام لوا هکنوهگنا یدا سوح هد هودثلاراد ۱

 كلام و رایذش 1 توراو ةا ناف ا شف ناار اله
 | یدتا ن ايهسوبا م! هراو هر در بودنا حج رخ هر 3 قعر ۱

 | یدتا ناهس وا زرلیضار رلیدتنا رلنا رمسم رایضار اکو نک هلج

 یرالغوا قاسم دیعو مب ن دا تباجا مدقم ند نک لج هتلصدوب
 لامکوب هودزوب رادناص نعام تراجت سپ ردرلتت» هلبا مب هدنایوب
 للا تودنا هد افرب هثرپ یدیا راو ی هیامرمس نوتلا اک یلاو یذیا

 یرلهروراب درب و هن رلیحاص لام سار یدلوا لص حر نوتلا كسب
 یداوا لزان هدشاش كرانا تیآ و و رایدتا فرمص هن ریه رکا
 اهنوءثس هللالیسنعا و اه ل هلاوما نو اورفک نیذلانا )

 بوردنوک رللوسر هب 8 فارطاو ( نوبلغپ مت ةریسح مهیلدت نوک
 0 داوا لرلفاو راب دایق توعد هنرلتناماو ترصن قاخ |ا

 مالا تبقاع یدلوا مفاو یالتخا هد اب كعروتوک بوروتوک هل

 ۳ وتوک هل یراتروعو رلیدتا جحر : یکمروتوک هل یرلیص#! |ا
 كردبو راهیان و. رار حر هد توو لاتفو برح هک دیا وب یرا ضرع ع زا

 ی ودلقف) وا دک مو سم ناز ےل دیش ادا راهدنارک کک 1
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 یو یدبا هد ودم توو لوا ه.ع هللایطر بلطلا دم ی سابع

IE ج 

 هک هلط رب لوا یدتوط 4ا ترجا ی سا رب ندرافغ ىن هد یدتشدا

 هتلاسر ترضح و وتکموت بوراو هر هش دم هد هک جوا !

 | نیرلعحهراو نکی لراقک هدب ۶ :کملواو هرو مسو هلع ین هللا لص

 یرافعد مم لوا یدرب وهلا بولر همو یدزاب شرالاوحا تیک و

 هدک دنا لاوس یدا او هددندم یرضح بولک هب هش دم هل وتکم

 رس نوح یداوا هحوتم هنس هل اش یک لوا رل دد یدتک هرابق

 یدیشاوا راوس هننک رم جد رورسلوا زونه یدش را هئسوبق ابق

 دیعک ن یبا بولا ی وتکم لوا ترمض> یدر و هللا كرابم ییوتکم

 زا فذاو هننوعصم نویقوا سد رهلوا فذاو دننوعصم بو.هواات یدرب و

 2 تودناافحا او 5 , وتکموب دکیدروب هک ن یا رل,دلوا

 تورو فا رمل هل از٥ كنوعس ر نا نیدسسد هیمردلب هر هسک

 ا هره هللا لو سراب ردو وب یدتا دعس یدد ردیهراو هک ی

 راد ربح ند دصد لوا یا ترمضح یدد رود كا كح هيل وس

 ۱ رخ اکس هدشلاوت هکمرانوط ديما نب هللا لوسراب هللاو یدشادعس یدانا

 هکیدرویپ هيبه دعسو یداک هر هن دم نوئود ندارا لوا ترضح هاوا
 دهس لسو هيلع هلا لص ریپ نوج هيا راھ ظا هبه یک یربخ و

 هلاک ستر ضح بواک ی۔هجوز لدعسیدنک بوعیج ند الزم

 كنس هدزوس یکیدلب وس هن اکب كار طح یدتیادع ف یدد یدل وس

 یی راک دد اک س كتر ضح ن تروع رار هکنكنس لواو راو كثیا هن

 (نوعجار هیلااناو هانا ) یدتدا دعس یدایا رب رفت هدعس بود مدتشلا

 هرب ترمضحو مدمروکص اکیا راکد یزوس لوا ك: سن

 كتروع سب مدلوا شعد ردفوب هس یک هلیوس كیا كج هیلی وسن
 ترمطحا بولو ووسیاویدرافرح هرط ند هاخ توشیاب دن زاغوب

 دمو رول توااراط ین كنروع هک هل وش ضدروت» نسا تالوسر

aaa سس سرو سعی ی و سا ست سی ma حد ها اس حس سس تک 7۲ سد کا سس imn er a .اس سا ی arrears € aaa amma a man, 
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 كغادر وی كنساکب تروعوب هللالوس را یدشاو یدااق یتردق

 کس كنرضح یدتیاو مدتیا اشخا ن ی دلبا لاوس ندرا زوس

 ۳ رقروق هللا هدلاهکی دعش دشا ن یرازوس کیدلو وس |
 یا ی هدنا ن نط نسو 3 ات دو دا قلا ی هملضعل بد رزوسوب

 ر جز د یک  717992 ERDE EERE NEEL REET ER UT ARETE REFAN AT REIN TEKER NEE ERLE REESE GEER DRESSER EUS ENESیر وری  ۳ "EY «9 ۳ ۹ IBD ۳ ۲ 0 2س ۳ ۰ 5 ج 5
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 هم ۳۱۳ ۶

 | دوس سد ین وشوو ید ا تر وح وا سع+ اشوان یک سس اک

 یدلواوک و ۹ ہد :ےا ھا لم هرک صد دنا یدکح لا ندنزاغو كءروع ِ

 قادامداش هم ی راعغ د سم نالک ندهکم رلیدتنا رلیدوهدو رلعخاتع |

 راذ؟ و یداوا شافهد یل ریس لوا هصفاا ) ىدمرو: ک یربخ

RT ۱4لا یک رغ ىلا )0 يد:  

 رلدد | را كل جوا یس هچ رل دتا ی صر ع یداو قم هرلدا :

 یرهءد ك ج ۳ 1 1 زوکیاو یدبا راشو ه.ز یزو.د ند 4 لوا |
 هد کیا لوا شدر نابعا مان یداراو حدوه شد نوا هدنجا كرلناو

 ن ناوغصو ِ نبرجو بلطءنب دوعاو یک نایت وبا رلددبا |

 هسعدرنب هللاد عو ماھ ر لھ ج یا د ةمركعو ھ٥ا

 "راناو رعاش * ج ع واو دیلو ن دناحو یزملا دبعنن بطیوخو ||
 هداف سویا اراد رس لرکشالواو رایدیارمضاح هدرکشالوا ینارقا |
 رسا رل اس هدنکنج رد هک رعاش .رعوبا هک راردا یدیشمیا رارق |

 اع دس هک ٣ا ی راژو عرضت هدا ز تولوا ساقم و ی دیشاوا :

 در هک هلطرش لوا ی دے ا دازآ یا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص |[

 رادع ج هرشط ند هکم شو رق رافک ن وج هیلک هنکنج كرلنام سم |)
 هن اق كنا هيمان ناوةص یدالوا هارمش هلبارلتا بولا هد هکم هرعوبا |
 یدشا لوا هللا مدرابهزب هلکناساو لک هلءزب یخ دنس یدتا بواک |[
 دازآ نب بو وق تام هع رزوا منب دم هکیدا نود ید ناوفص یا |

 هه قااق یدعا ناوفص م هراو هنکنج كرلنا نی هج نوکو ی دانا

 رعد کرک هک ز هر و لام رد لوا اکس هدشاود ند رفسوب لهدیک ٤

 یکیدالوا ثد ك !ارواوا لوتعم 9 عوا هب هعداور رک او نس هوا

 هزعوبا هک: درو هسوسو ردةلوا نآ وفص 5 كي رش هع دالوا یدنک

 راک د یدلک هنکنح كتر ضح بودیادهع ضصعهو یدهرحندلوب ۱

 نوح وا هدارا لواو رل.دلک ه هللا وذات تواوا هج وته ه هش دم

 یرالغوا لاضف لسو هیلع یلاعد هلا لص هللا لوسر رلیدتا قاروطوا ۱

 رلبدلک ورک بوراو رانا ید ردنوک هغلس واح هرلنا یسومو ا
 فت رک ی ا او لود هک ريدر و: ڪک ب رح كر ا

 رلب دی د ردک رک هسالاو یار لر هدارا ۵و رسا +
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 قیعکر ند رلثاات ید ردنوک یرذنلا ی باح ترم ه> هرکص) ا

 بودا ناو ردع ب وراو ل رگشا كرا بابح سد هرونک ربخ

 یدرب و مخ هبرمض> لوا ندنرادعهو ندنیفیک كرکشا لواو یداک

 یدبا قفاوم هن وعد كي وت کم یکیدردنوک كساص ی زوس كابح

 (لوصا كب ولوحا كب هللا ليكو اا منو هللااثبس> ) یدتا ترضح
TEEندعس ید قوت سرا دعج ینددلوا مقاو كلج لوا  | 

 هلتع اجر ندنراروالد هاو رض ندساو هدا ع ندعسو ذاعم

 توان یسود د ه>اسخ كن روح لوا بولاش وف ح ال

 ۱ هتک لواوراب داکدیی هب ده هک لواات رادخ منا صضاو رلددم وب وا |

 | هد راعفلاود كناو با #5 ۳ هو کز و و زنش هءداو ترضح

 ۱ ح ودر هم لاو رلددر داوا یرفص رب و شاوا اد رلکدک حاقر

 | هرزهکیدتیاربمت هلکنا بويا, و- هنناراب یب هعقاووت نوک ی ستر اراب دلزاغوب
 دل رغصو و هشربا اکب رد دص ەر لدک هد راقفلاوذو رده دم

 ح وقو ردک رک هساوا دیهش یسضءب كم هیاصص ےب یی دئلوا لت

 ردك رک هر واقل 5 یرلنا ییاسعت یادنخ هک زد رکشل سا رف

 هریگیح ۾ خط لد هن لم ۵ کیدا لوا آر كمرکا لوسر هک رردیا )

 | ن ادو راصناورجاههم رباک نکا یدلباهرواشم هلیاا هدنالواو
 هب رګ رب هللا لوسرا راب دا راب دابا تققاوم هت رخ هداب لوا لولس

 ند وش دم ز و 5-۵ تب درب هزع رز وا مر هک .اک ره هک رد زسشعا

 كسااراقیح هرمذط ند ه-ندمرکا یدروا وام رئطزو هر: هرشط

 || هددندهرس ردو ید مر یدشاترمضح یدرواوا كنم“ د رفط

 | اما ید د لر دلو کک ہرا ر ا ص > یت انزو' لا فط او تال وا تب ا
 در رمضح یدرا راک د راح هدردب رانا هکنعاج ر ندنرلناو> راص)ا

 هال وا د-یهش و راب دید ل رک قءعیچ سثط بودا ض رع
 | باطإا دو ن هزح هک رداوا جد N رر و )رلدد رس وک تقر

 یرعغ كرثنا ندج ر رخو س واو كلام ن نام و هدابع ن دعسو
 ند هخ دم هک زیرق روو ندنازب هللا لوسر 32. برج يک a ى

 ندرع کا مز بو دیا اد E فر هجر ر نري

 | هظح المولو راهد رابدالوا رداق ۰۶2 ند ه.دم نوګ ا ۱

 ماب $
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 | هفلابمر دقاوا هصقلا )هلوا بیس هن راتراسچو تأ >لرانا هنعزوا مزب
 ۱ ترعوح e اوج هرس ط قرضح هک رادد- | حاطاو 1

 ۱ هکیدنا نو ؟ هوج هکر دراشمهروت ۴ هدتاور ( یداهراک رو عیح هرشط

 ۱ بوغ مو را٤ مصن توخهد ۵۰ .ط> لوا دءاخ نولوقوا هبطخ تربّوح ۱

 ۱ ین عامل داهنحاودح هرزوا هلو هرلناو یدرو- یرلنظءوم |)

 ا ترصد نسهاوا هرزوا مدق ناو رص هکعاد امس هک درب و ربخ هرلناو

 ۱ رم والوفشم هفعلحالس رکشلات هکیدرویو یدید ردک رک هساوا رس
 | نوجو لر درتسوک یداش رایدیا سدر> هغ تج هرمذط هکنءاج لواو
 1 هاک:ا رعو رکب واو یدک هنس رج نرضح رلیدلیف ییزابم یدنکا

 | رایدرو» ؟یسایل كنج هنس هقراوراتسد هنخاب كنرمضح لوارلیدبا هلی |
 ۱ سو هيلع ہلا لص كلاعدیس ںوکج فص هدنس هریشط كن هناخ قلخو

 زا ربصض> نا د سا و دام ن دهس رلپ دبا هد راطتا ا ی 2 ور

 ۱ ت رت > سر دنا همای هک يج هرٌمط ند هنن دم نس رل دنا هعلح |ا

 رولوا لزان ندن اهآ یھالا رہا هک وب لاحو ناتو ورک یا ۱
 هدبا هلی وا هسروایپ هجن زس هبوق هنلاح یدنک یترضح لوا هک رداوا كرکب

 هرمشطع عیسم ندنس هناخ تاولصلا لضفا هيلع تاشاک ج اوخ سو |
 | هنشاب لرابعو شع اشوق قاشوقرب هنلب ندناته-و شیک هرز یدغیح |

 شعآ هئس هفرآ یرب-سو شم رس وک لئاج یعلقو شم وف راد 1

 هرشط رلیدروک هدننیهلوا رطح ناراب نوج شللا هذيلا ییس«رمئو 1

 كەس ها لوس راب راد تاو راب داوا نسل ندنس هیعاد نج

 | كنس هک نعسارب هزب هل شبا یتا هسراید هن لرطاخ كرام هاب هوس |

 نکیدکید مد د هرس لوا ید-عا ترمضحزب؛دیا یفالسخ تکاضر |[

 هلع" دات رهن وب وص هرکصذدک دیک ین راح الس هک ردلکد قبال هراربمغیب

 ا مسرد هنره هرکصد روس هقدالوا رهاظ ادخ مکح هن رللاح ماج ارس :

 | درک هلوب كروب هلبا یمسا كنیلاءت نح كوتوط یا مسردبا رماهنو
 یددردکز م و تصرف رک سرولوا هرزوآ مدو تایثو ریصرکا

 ۱ نیدیسایسو! ءاوا یدرویب وع ءاو) حواو یدابا باط همت حوا ندنا |!

 | هي دابع ندعس هدوفر و .زدلا نباب > یرزخ ءاولو هربض> |

 | هبلاط نا نب لد یدیا یم اخ ءاوا كرضح هک یت رجاء ءاولو |



Fام ۳۱۱  

 هده ده ییوتکمم ی هللا د مع و یدر و هر ۴ن بعصع هداوقر و

 رلز اسم و یداوا هجوم هدناح دحابولوا راوس هنناو یدو هغر اه رب

 شوپ هرز زوب هدنرلصا رلبداوا ناور هل هلت مع لوا لکم و سم
eyوک وز هلی یکتا لر دمو  

 كرم > یرمعع ةقارس نلیعح هدلوق 9 ارس لاعج هک دان )

 نزأب هک رب دید هدم هعقاواکب ق هک هللا لوسراب ىدا تواک ها کوا

 هد - 29و یکیدلب وس هرمضح یزوس و و وب هل جم كاوا لوتعم نس

 سالا )یونوق هرزوا یسک وک لا لراسبم ترضحیدکح یزح هار
 رد نراب به یرلن ۲ نیک كند عب یدید ( ادغه-اک رهدلا

 رل,دشربا هزم نیش نوح ) رواوا كعد رار د نران هلب هننوک تمایق

 یدروک راردنا داردو توش یهورکر ندرک ثا یدتارظن ترمض>

 تا یه دوهب هللا لوسراب هکر ایدتنا ر د رای شکه ن رل وب هکی دا لاوس

 یدعا تره ین راد نیع نعل ی رلغیلح كا ن هللاد.ڪ

 ضرد هدام لواو ( كرمشلا لها ىلع كرشلا لهان اورمصتدس ال )

 ن هللادبع هک یعاجرب ندن رااغوا كحوک كن هباصو یدتا ركشا

 بزاعنءاربو مرا نیدیزودیز نیفماساویبک تبان د زو باطما ن رع
 عقارو بدنج نة رع “ویر دخ دعس واو سوا ن هبارعو مهط ن دیساو
 هر هش ده ورک نوحا یرلو دا وا لافطا زونه ۳ هلح و جدخ نا

 هدلح لوا عفارو ردح آ قواعفار هلا لورا یدخا مهظ یدردنوک

 لتف هدانز هک هرٌدط یدرنعوک لوب نوح یراوو یودنک

 یدا رد هرو تصخ ر اکی ت رطح ۳5 هوا نده داوا یایلشاو

 ۱ هل تب هلا ا عقار یدرو تصخر کک هل کا ت ردح

 ریپ ی دنا هلانس ن ی رم یساباب یکوا بدنچ نور ع هدق داوا زا

 زن و کمک هل هلارکشا هصدخ نب مفار سو هلع لاعت هللا یلص

 مروروا هرت دار ن 8 لاح یدردنود ه هن کک تورو
 ہر ترص> یی هصف و ناشن یر مر اصد ییا هدشروک یا

 شروک هلد رر هکیدروب ترڪ یدلبا ل امت سو هلع یلاعل هلال

 یجداکا لسردږس یدصان تی هرع” را د وط شرو ؟ نوح رلثوسا وط

E ۱ادا م اشحا لالب یدناب نوک نوحو ا هک ا  

 2 7 : 5 5 چ
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 | راد لاق هدل زم لوا هک لواو راب دلی هلتعاج یز اغو ید وقوا
 e او یدروب هر هلن دجشو ی دیش يلوا لزا رال : ین ترصضح و

 رز شمع یرکشا هتک لو ا لینک شک الاتو وات
 هم رکع یخدرلنا بوروک کر داهل كمال سا ۳۹۵ 2 دا هدر نیس

 ہیکل وا ا EE ندر د لوا 9 هد . رارک یا یلیهج ی نیا

 یر ِِ رک ردوک یدا تر وجح هرکصذ دق دابق ییزاع ودان

 ساجا قدا تارص> نا مر 0 دا 7 E س یدتتا

 هطداح و = یر + یک و هک ردع یدتا ترصح هر شف

 لوا قا نس یدتا ترمض> مردیان یدتا بوقااق یشک ر هیلیا

 3 روح هاب ترصح روطوا ن“ یدتا ترضح عسوبا یدستا

 مردیا هظفاح ن یدتبا بولاق یشک ر دا هظفاحم هصک وب یزب هکر دیک
 | یدتناترضح سقف دبع یدشا ی وا E ید ترمضح

E0 یا لوا یورو هر ہے ا  

 فدا 7 SR سو 1 راست هللا یلص ترعح و ا کر

 سد نوسلپا ظفح یتسهللا هلا هظفاحم ی رکشاراو ی ( هلا كظفح

 ان تی هش ز وعوا رس بوک هنس هد را هرز یک لوا

 لسو هیاع لاع هللا یلص كریمغیو یدلنا رود هدف ار طا ل رکخ)

 | نوجو یدوبوا و-شوا لبا روح ترمض> بودیا تسارح یتیرداح

 ) سا ی دا لوک یحدخ لوا یر هع وبا هتالبا هن رکشا نفع

 قیرطلیاد هغی یدلوا راوس هثنآ سو هللاا هللالص لاع دیس

 : هدلو و یدرد شرا دص و٠ یراک ددد ۱ یزورس لوا کت واوا

 تدا نکل 4 .دتس> كف رورمهط اد مس ة هنراح نب نکیا راک

 ۱ یدل وا مداو هنسالو دفان روک یژوک ر مان ی ی ۳ یدو ر

 هننزو كءالسا ی بولاق یدلوا رادریح قوا لوا ندلاحو نوح

 ۱ رکشاوب لدا وا یلوسر كنادخ نس رکا یدتاو یدح اص یاربط

 ها یاب کما هنشا كنا یلیهشا در نا لو س ید سارعوا هه الان
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 ا سس تن سن ست تت

cla a ۳ 4یدتسا تب سه یدلوا ناور ی او توادراب یساب كعانم لوا یدروا ۱ = ۰ ۰ ۰  

 لواافیقع يليا هدير یناوف نعد ( بقا ىعا یعالا هناف هعد )

 هک ر هسوک وب ندنس هل ببق هراح بو ید روب ردروک یپلف روک
 رل دتا بودا ماف هناا كئاعا ۳ نت یدا وام قفالوا یرابآر

 كتوادع یعدق نالوا هز كا کک داو یرالغوا لهشا دع یا

 هللاو ال ید | رمض> ندیسا کیدا لر یتوادع لوا رک ر ه ردیس هس

 زكي راق افن زس ن .کآو رداکد یس هس ب واچ ر مر ول

 نسو كنس یدبآ هروب تراشا ریمعب ر ۴۱ نوڪعح ادخ ر د.س هک

 | هللا لص ترمضح لوا یدد مدرروا ی دوس رل_هلق راد وا هدنآر

 هل ءط) یرلنا بودا ت ترا ا ود لوا شوءاخ هدیسا سو هيلع لار

 قو كن زا حا ہصرل د شرا هدحا نوج هکر دلقن ) یدابا نیک

 یوسو ودا تماقاوبویفوا ناذاات یدع اما هلالب ید موا لخ اد
 یامت هللا لص ریمغیب راب دل رق هللا ت عاج یی زات حابص نودا قوفص

 هنشابكرابمو ید E یدهرزرب ھن رزوای دیش هرزز مدعم وب هملع

 یعابنازوبح وا ايم ہک هدننا هكذا م لولسیانا ہک رار د ا) ی دیک ین رغم

 بون ود هليعاټ اندا ريم یکم دعم هدتاور , و ندل رم لوا یداراو

 بوشود هسایقع كرانامارح نت ورع نب هللا دبع رلپ دک هب هش لم

 قوح ود كا ییآ نزد ره و یدستا رلتعص) ردهلوا هتعج لوا

 یدملکدیرعز وس مز دم ید اینا نبا یدلوادیقع یدلی وسر زوس
 نالغوا بو اوالعاع درو“ هنر یی روشمقح هدنهح كنار و

 لوا مارح نو رع ی هللا دبع ىدتا راتحا وار ا اشواو

 هجا وا لخاد هقاوساو یداوا لخ اد هنقاوعا هندمبوبلو ا ندرلفقانم
 رلیداوا لخاد هتفاوسا هندم راقف انه نوجیدالوا مطقم ندنعهد

 هک رس رزوک ه.ابا لاله بی رو نع یزس ا یدتا هللاد.ع

 راپا زاین یب ند زک  رصن رم. یرلنمو ءو ییاوسر یدنک یلاسءت قح
 یدروب هناعصا ترضحو ) یدلوا قم هم السا رکشا بولو د سد

 هل وشو یدتلبا قوفص ب وست بوروط یرلد دنکو را دک > رلوص

 نیئیعو هث راوشراق هدم رهشو هن رافق یغاط دحا هکر لید روط

 یداراو کی دکر كنغ ط نیایعو یدلوا مقاوهن رلبناج لوص ىغا
 ٩۱۱ E EE ۲. ۳۵۳۹ بم اب اف اپ ی

UR 
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 : هرزوا م السا کل ] نورگ ك | نیر E E لوا رائع“ د هکیدا رطخلع

 | ترضح نوا مد یا رطخ لوا یداراو لاعحا تَعا موش

 | هلازادنارمترفن لات یدروس هرج ن هللادبع لسو هيلع یان هللالص

 هدراردپاموعم هن رزوا لرکشا ندفرط لوارافک و را هیلکد یکیدک لوا

 کبار لارا کچ نس دکر د روی ین :راناوژ هدنا ختم توش قوا ]
 هد نکیرزس ناه لوا بولغم رک و لالوا نا قو زج لا

A.با حجو ذخالام كدا رواو تون رکا كل وا مد  

 ey هو كح زس كسا ردآ كاجو رس هیعاد ادعا

 یو رع دسالا دع ن ةلسواو ه هو یدسا نضع ن ةڈ اکعو

 دادععو هب هم دعهیصاق و یا ندع-و چا ۱ ن هدیع واو ه هرمنا

 ی را هص ید ؟ ید راک رشه یدروس نیست هب هفاسس یورگ نا

 هر هرمسم یی-هج یا ن وه رکعو هب هنو* یدیلو ندلاخ بودیاهب وسا

 یرادرس وات 1 اعلان ورگ هللا هيما ی نا وةصو ريدا نيتي

 ہدر افک رکشا ورابدتبا یرادرس رزادنارتیب ههر ن هللادبعو

 ترضح رایدر و هب هممط یا نذمط یلعو یدیاراو زادنا متز وب

 رک دتا رد هدناا تم ۳ راک رشاد دا لاوس ریمقس

 ( یهنم ءافواا قحا ن 2 ( درو ترضح ردهدنرالغوا راد | دبع ۱

 ترّضح هللا لوسراب عب هدنوب هتشبا یدتنا لوا رد هدنف عن بعصم

 :ادخ لوسر نواا یاوارغ ن عصم سد (ءاوالا ذدخ ) و

 قوا افعنا ت زکشل ند رافک رکشا هکر دلع ) یدردک هک

 ادب هلا او رشت للا نده وو ی دک س قداو سهام وا :

 الها الو كل حال) رپ رزم ساعوا من ب اک دتا یوا

 ندشو رق هلت هاکناو رلد دلغاب دن قوا ا یدنک سد (قسافا

 هتعاج لوا جد رلزا سم یدرارات | شاط رانا یدیاراو رل الغ حاقر

 رایدشا رارف رانالوا هدشناب و قساف ماع وات ربدت | سا-طو قوا

 ید رار دا ص» رګ هک اح قلح ںولاح رافد یراتروسع لراکر شەو

 یسی ر راز جر لوا یدراراب وس رازجر بو دیا رک ذ نی رالوتقم ردو
 3 قداعدا ولعت نا # قرا الف نع قراط نا ن (رعش) یدہاو

 هلع یرازادیا رت كمالسا لهاو ۴# قماررغ قارف ۶۶ قرافاو ر دنوا
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 ندنرارکشارلکرمشءهکرلیدتآ قواردءلواهرزوایزولنال لکرمدم بودا

 سد رَ طا نحط رابدردنود زون بور و هقرآ یعاج نزاوه

 بلاط یا ن لع یدلبا بلط را. ب وروا هرعذ یدا یرادلع

 هش ر ر هدنعارا كفص يکيا یدریک هتئادیم كنا هندیلاءآ هللایضر 0

 یدا ی رفغمات ی دز وا جرب سا بودا ت ردابم لع را: دش راق

 e3 هکیدرب و نیع و ی دل وا رهاط یر تروع توشود دز 1

 تودا مط عاا ك: هلط هک را ذتنا لاوس ندا تیالو بانج هدیک 1

 هر هکندروم كدعیا ماع نب راک ك ن وه هر صا دک دروشود هر

 | س مدیا كر هکیدر و نیع کیو یدلحا یر ترو لهشود

 دا هکر دشاوا دراو هدتیاور صء) و ( مدیا ضرءا 6ا یرمغ تودا ۰

 وتد هدواو كريمة ترمهع> هکر ردیاو ) ید لو رگ ن بعصم 1

 روک ذم E یدنا را ڈ1زاغوب هکحوق ید دن نود یکددروک :

 یدلبا ممکن ب هرسوک قا داش ندنشدلوا لوتعم كنا ترضح یدبا

 تیک رجب ی رلعص راک و رادار هج ب ودا ریکنت ید رلنام لسمو

 راددر و هر دنط ییا ی ناعع رزم له هراصا دنا رلددروتک هنا ارططاو ۱

 قلوفر ندنکروک یدروا اقرب هن رغان كلا بلطلا دبع نب رج |

 ) جا قاس نا انا)یدتا بونودوریک نجیدنروکی رک بوروشود |[
 ندعس رابدر و هب ہےلط یا ن دعسوا ی را a رکص ندلا ۱

 یاد یک بلک بولک تسار هنیز اغوب ی دنآ قوارب اکا صاقو فا
 یلط 1 جسم یرادک لع ِ ا یدعبح هرشط شراقرب ن دنرغا ۱

 هنسک وک یدنآ قوا و کا الاینا ن تبا ن ماع یدلا ہی انا |[

 ۵3 الس یسانا ا یدردشرا هنددص لالھ یا بودا ا

 ےک قواو اکس موک رکج یا یدشا هفالس رابدروتک هن ادعس تش :

 اناواهذخ ) هکمدشدا نکلو ن لب نشا ےک یدتا مقاسم یدیآ :

 اک عام هکیدتا رذت نوک لوا هقالس یدد ) قالا یا نبا

 اکا نی رس هساک كناو ها بارش ندنکوک یسافق ەد ندرس |

 بور و ناح ے_ےلط ی عام س د هرب و هود زول هسر روتک ما 1 ھ

 ۱ ید  همط قان طن ثا یرافکزع هر ۰ رکصا با 4>



EL 
 هر صد دنا ید یاب و >4٤4 4 یجنژ سر ید یا روک ذم مام

 رادلع نیلیط يا نب نی ط نی سالج ده ركب ا سو یدییلنا لیا یتا

 طاط را هرکس دنا ید لیا لتق ینا هللا د-بع نب دط یدل وا
 هرکصادنا یردلبا لوا یل م ع یدارارادلع لرش نبا

 ردا یوار یداوا لو ید لوا یداوا رادع ظراو ۳ ج رس

 ب اوص ن درا دلا دبع نب هرکصت دنا ی دابا ل3 مک یا ور ۱

 تالا وه و یدرداوا ناغرا هداوو رو یدلبا لو بلاط فاز: یل :

 رلید)وا لوتقم هل درا یررب ر یو یرارا دلع كشور نوچ لاوقالا ||
 یو نوک:رسیلع كراذک سپ هلوا راداع هکیدالاق هسوک ندرادلادبع ی

 اب عالع هرکص) دمالغ لوا هدتاو رر ویداوا مقاو تع نههرانا تولوا ۱

 مو هک ررداو ) ېدل وا یارادام شد رق هرعی رد كل هیت راج |
 یدراوط علف ر هدنلا كرابم و هراع لاعت هللا لص ریمغب ہددحا

 ر اع نی ایف ( تو ) یدیشازاب تبب وب هدشناب ر كحد لوا هکر اردباو |

 یدعا ترضح # ود ا وجال نیا هرلاو ** کک
 تعاجرب ندنارابهروتک هنبرب یقح بواا ندملا م یجلقوب هکردوآ |
 لوا لسو هيلع هللا یلص لاع هجاوخ را هدب ا مایق هتمدخ لوا هکرلیدلید ||

 لوا هللا لوس ران یدتا یراصناهناح دولا سد یدمرب و هراثآ یبجلق 1

 هدن زو ندهد یا هک ردلوا قح یدتا ترضح ردن قح ناف 1

 هللا لوس رار واکب یدتاهناجدو ارلهدیالاص,تسا BE هلکناو لایعتسا ۱

 هنشاب یهاکو یدیایشک ناواهب ر دا هب تباغب هناجدوبا هک ویاحو |
 لوا یب دک رک هاا كنج وا هک درارول یدرلغاب هیاصع لرد ٤

 زت ب وا ىجا لوا ن دلا كتربضحو یدلغاب نس هباصع لزق ||
 هلنااهضخب ةيثم اهذا ) یدتبا ترمضح یدرهک هنادیهلردنا نالوجو |

 قح هک ردثب وروبر شب وروب عونوب ایت یی ( نطولا ذهق الا |
 هدنفص کنج هلا نید نانعسد یعب لکد هدلحو اما ردیضوغم كنيلام ۱

 ییتوره ندرافک هناح دوبا رداو.ةم هکلی ردکد ضوذبم شب ورو و ۱

 كنا.هسولا هدنرب زود كعاطات یدناق هنن ر ر هلا یدل. هلج ههورآ :

TEE 

 < د # و
 سس
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 هل:عاجر ندرل:روعهد ارا لوا ده ا ینددلوا دنه یسدحوز

 هکیدردااق حاق هاجدولا یدرروقوا رزجرو یدرارالاح راذد بوروط
 | كرضحریمغر هکر دلک دقدال ید ا بوک ورک ینا هل هروا یدنه

 ندروغوار رنالس» هصقلا ) ملباهدولآ هبا كتروعرب هل وش نجف

 || رلیدراهرح-نوروس ندن راهاک رکشاات بوتوط ههلق یرافک و رابدایق هلج

 نادرا یرلةد ب و دا الب واوو دا رق ی رلت روع لر اد ڪک

 یراهب وط هکلب وش رل دحاق هانا عاط توردلاق نب راکناو رایدقار

 هت راغ بوئود ندمهع كر افكر لن اسم یدرونب روک ی رال اخو
 ه]:ع اجرب ندر رم داون دا را دن راس منونعو را, دل وا لوس

 | كن رمص> لآ ید 19 كم السا رکشان دنکیدک كعاط لوا هکر دارد

 : رلبد ردنو د ورک یرلنا توس قوارزادنارت ییادروس نیت هارا لوا

 | یدن ود ورک تورلوا رداو ل ىدا یک رعو تو حاق رب لات

 رلن سم نیاکب یتشاب ل دک یدرازوک قنتفو تصرف بورک هوصوت و

 سس حس سس

 رروبهدیا تراغو بهذ بولا توتک ران س٥ و ی دج اقرافکر کش هکر اپدروک
 بولپ زون رافک رکشا هتشبا ژرهدبا ف وت نوح هدعاقم وب ز رلیدت ارانا

 ده تر د-هلوا ه رانا یدبا یرمما لرلتا هکر م ج ی هللا درع یدحاق

 | بویلوا دیقم یدروتک هخ رارطاخ نهن كترمطحو یدلیا تعا
 : رداکد کاک دید ك یدارح )سو هہاع لات هللا لص كنرمط>

 | رایدلوا لوغشم هتراغ نودیت نداق رج نوللادبع یر او رایدید
 | یدزالواد دع نوا ییم هل جک هلا هدودعم تعاتجوپ هللا دعو

 | نییع هکیدروک دباو ندلاخ رایدروط بواوا مدقتباث هدعضو» لوا |
 یان ذمرکع تولودو رک ردقوب یرمغند هک جاقربدو “ڪم ب نک

 || كرببج نب هللا دبعںودیاتقفاوههرانا ج د عج ر,ندرافکو یدلا یه
 | كران ٥ نودنا لتف یتسلک ودو رلیدتا موعه هنن رزوا كتنارابو

 نکیارسا یلیابصبوراوهرایدایراک كرل سم سپ رایدش ربک ن داپ
 نغوروب )سو هلع هللا ا و یدلشاب دکعما رود دان

 لف هب ادم تط> بود ر ؟ت هنونعو هل یاس> ی اش یرلد دی

 ناطیشو یدلوا عمااو تسکش هد ااسا رد e ی رلعبط و

 هک كلوا ءاکا هکی دتاادن ںولوا لٹع هشنروصهقا رس ن لاج

 < د
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 نولواهعسا رس دنر اک دتشا یاد صوب رانا یدننوا لث قید د |ا
 رلب دلش اب هه را ص ءو هللا عم هل رب ر را راها شر و تشهد لاک

 نوک لوا کان وشرب داوا روعش ی وراعشیی تویلتب ن راکج هداه

 ندرابتن هدر وایسبر, یدشری جز یکیا ند رلناپسم هررضح ن دیسا

 راد دتسا كل ەد یناورلب دشوا هنشاب كنهقا رسن لای رازیس و ||

 سو هيلع ها ص ریمغ-بواوا لدم هنتر وص كنا نا طش هکن وصلنا |

 تداهش هدر, ولا و مبجن تاوخو یدش٤ا ادل ود یدناوا لتق

 یربءرب یادو ىدا هد: رکا مز هلاعج هدو دل وا عوع“ ادل لوا هک شیدا

Eییهدربوا ید ی 9 ندراصدا هکر اردا )رای دد 3کآ  

 یراصفااب كدلشا هل ی دتا هدر ونا یدروا برض یکیا اکا بوبا |
 حورخ یرضح نرد یسا هلا کال زلم یدنسو مدایب نس یدتالوا |

 ردهدتمچ رلتحارج نشد رياهب یشک هللا لیس یف یخرراتحارح و ل دابق

 یقددصایزوس لوا ید ترے > رای دتا صرع هرضحیلاوحاوب ید د

 ږانام سه ږلاع یمایاب كن هذح هکر دو ره )یدید (هللالیسینوه) بودا |

 یییزوسیدندلامروا ردمایا بو دیادابرف هق ذح هک ردقلوارلیدروشو جلف
 وهو کل هلارغغد ) ید-تا هة ذحرلب دعا لستف یتاورلب د کد ا

 سو ہیلع ییاست ههاص ریمغپ نوچو ( یاب ےن ەنصام نیجارلا جرا |[

 1 هف ذح رل در و سد ك اعات ید روب ید)وا ففاو هب هص لوا

 ۲ ری را وک اورو یادلتا ودصف ان اا ا ا
 || یلاعت قح یدلوا لوتقم یدبا یراداع كران اسد کر یع ی بعصم

 یدردتا ظدفح ىلع لرلزابسع توردنوک کالم هدنروص بعصء 0

3 ۵۵۵ a A 

 1 هللا لص رک هدن راک دتا عارف ناک یدلوا ماشخا نوح

 ۱ سد | د تبوصعم ی یدسا لوا یدد بصعما لک سو هیلع 7

 هوا را د_ع یا یاس قح هک ردک لمرپ لوا | هک دا تروح لوا :

 ٠ بولا یک لوا مو را وا ی ردارب كص ٥ رکصا دنا رده كن و :

 3 هل رافک نوک لیا زرد ىر 54 د دم هک واك روح 1

 || بودبا ادنهب رار رپ هلظفلوب و یدبا لبهللاب و یزمللاب قمالعو راعش |
 | لاو یدلوا دیهش دا قوج ندرلناسو ید را ردیا هب راح |

 ف هيلع ا لس )و و-ر ر نکو ا راز د یرک | كمالسا
 سس سس



۳۵ 

 یدرات آ قوا ندنناک بودبا ترب اصم هدکنجو یدیا مدق تباث هدنرب

 لد دنک یوا 3: ید هلا ساطو ی دا وا هر اب هراب ی ک قح

 رلبدع !ثنچهرزواموعاما رابدبا یضاح نوک لوا هک المو یدردا عفد
 هللا یلص ككربمغب هدشنروص زاراواهءاج ضا یکیا لیناکیمو لیئاریحو

 هظفام یرو سس لوایدرا رروط هدنلوصو عاص سو هلع یاس

 هدنصذت ىحاص یزافم صز ) یدرردا كنج هللا راذک بودا
 یس د را, دا اف یسک تر د نوا ند اعا هدنناق كترمضح هکر دثهرونک

 ییعو قیدص رکبوبا رارجاھ ماما ندراصنا یسیدبو ندنی رجا ھم
 نب ذمطو صاقو ىنا نب دعسو ف وع نر نجرا دعو یضنم
 ندرلي را صأا اما ماوعلا نب رب زو حارطا نب ةديع واو هللا دبع
 نیدیساو ف نح نب لهسو تبان: مصاعو هناحدوناو رذناا نب بایح

 جد یسم نيد هک زر رداو دی نم ثراح و دام نیدعسو رطح

 نوک لوا یشک رک س قرا کمک تیودنفا لواو ردند هل-ج لوا

 یش ند رج اهم یحوا رلیدلدا هیعلابم هت رضح لوا هرزوا توم

 كترضح هسوک زون وا ندهللا لوسر نارا هک راردناویدی | ندراصا

 نود یهجو ) یدرارد یسب رب ره كرلناو یدراردبا كج هدنکوا
 ۱ یا ع ) عدوهرمغمالساا كيلعو كس نود ینو كهحو

 رلب د | هبلغ هرلناتس راقک نوح ىدا هک رد و مند هه جو هللا مرک

 مدتنا سس توراو هئسا را رلوتفم یدلوا بئاغ ندءرظن ترمطح

 ترمهح مدا هعدنک یدنک مدمروک سو هيلع یلاعت هللا لص یلاعیدیس

 هدنسارا راوتقءو هدنا رارف ن دنکنج كرا رف اک هک رداکد ندلدق لوا

 بضفوهزب یلاعآ قح هلبس هطساو زلف مزبهک ردلوا مک مب قوبیخد
 هکزلوا یک رک: ندنا ج هلوا س٤ا عفر هلا-ءهآ یتیربمغ_ بودیا
 مدلیا لج هنهو رک راک رشم ںوکچ یمصلق مدیا هلن اھم حلوات

 رک هدٌلارالوا مدروک یترمضحهاک انرایدلو ناشی و بوایر اندر رب
 ردشعیا هظفاح هللا مارک هک الم ینایلاعتقح هکمدلب رد هدتمالس

 ناسب رپ بوت وط زوب هتع زه راناسم نوح هددحا مول هکر د وره)
 | رلیدتک بویوف کلا لسو هيلع یلاعت هللا لص ییادخ لوسرو رب دلوا
 یلاط یا نب ىلع ىدا زط هد لا لوا یداک هیضغ نرضح

 4 هکیدروک #۶ 3
Ez 



 هک ۳۲۵ ¥ ۱

 اا هکب زردارپخ دنس هکیدلواهث لعاب یدتاو رروط هدسنناب هکید روک
 ( ةوسا كب ی نا هللا لوسراب ) یدستا یضنرع ىلع كدالوا قم

 || لوا مجرب ند رافک ہاکان رد اکس ع ابتاو ما دنقا ےب قیفح سعد

 ۱ ج اقر یداوا هج وتم ههوو لوالاطاق لعرب داوا هجوم هرضح

 | رایدلوا ادب د تعاجر یدلیا ناشد ر یسفات بوردنوآ ییهح

 ا لوا ی دک لا رلع> جد اا ی دا تراشا ا یلویب

 ) 0 ناو ی ها) یدستا تره لوا ید روک فید ۳1 نط ارس

 | نقد (اهناناو) ىدا لیباربج مدیاع نی و ردن دنب یلعییسمب
 الا یفال) یدارید یغ فلاهر ورابدنشیا هدنفولواو مد رزس جد

 | رس لها یسضعب ندا دح ر اكا ( راةفلاوذ الا فيس ال ىلع
 هکیهذ نکلورد ول بسم روتک ها هه رط و یدح و ۳۳ رب ۳9

 بیذکت سا وار كنا هدب اتک مان لاد-تعالا نا رم ردااحر كح

 ندش رق رافک هکرد راشمروت؟ هدتیاور ) معا هللاوردشعا فیعطتو

 هللا یلص لوسر ترضح هک رلیدتس هده اعم هلل رب رب 6 ترد

 باهش نب هزلا د-.ءردرلنوب رەس لواوژ,دیا لتقف یم ہو هيلع ىل اھت

 ه۹ناو صاقو ییانب هتع یشادنرف كصاو و ییا نی دصسو یرهز

 | ردند هج لوا ید یدسا دیج نب هللادبع هدتاورر و فاخ ناو

 *ل رابم كل مضح لوا هکلپ وش ید آ شاط هترضح لوا هبق نبا

 || رابع بواوا حورح یسبن ارو ههبجو ی دناب هن زوب رونا ندشن وکوا
 هل رهطم یادر یاقناقالوا ترضحیداوانا ور ناق هن رزوا یا)اعص

 م سید ادها و عق م و5 رعي ف.کحس ( دیا 3 دو ی دا ریس

 | دواوب تدامس و حالف هل-هجوهن نعل ( هللا لا مهوعد وه و
 را ر دیا شبا یک كن وب هلو را رپ مغ ی دنک هکموق لوش

 بو۔اک لارج وردا توسعد هب یلاعد یاد یرلنا لوا هک وءااحو

 | مهبذعب وا ےھیلع بوت وا "یش يحالا نم كل سال ) ی دروتک یبآوب
 | ت رصح نوح ا دتشلوا دراو هدتاورر و ) نولاط مه ۳



$ ۳۲۰ ¥ 

 رکایدتاو یدلیس یتاق لو "بولا هنسذر هنیاایدلوا حورح هد دحا مو

 هرکصندناو رولوا لزا باذع هنیمزلها ندناعسآ هسرشو د هر ناقو

 هک ردلوا جد تباورربو ( نوم لال هاف یوغلرفغا مهللا ) یدروی,

 رشد مهب اولعف موق ىلع هللا بضغ دتشا) ی د روب ت رطح

 هللا لبس ىف هللا لوسر هلاتق لجر ىلع هللا بضغ دتشا هتيع ابر ىلا

 SNE ردباو ( هللا ی : هجو اومد موق ىلع هللا بضع دشا

 ها دادو با ها یدنآ شاط هترض> لوا صاقوینا

 ندنفرط ینشاكناو یدلواهدواآ نوخوحورحیغادوط تا بودقوط

 كن سطح لوا با هشی هللادبعو یداوا 9 یهیعایر نادند

 هللا هجر رجح نیا حش ) یدلبا ح ورح بوروا هلا شاط ینکس رد
 ید رم ندر قازرلا دبع هکردشم رونک هدنحرش یرا ےک

 راید روا یبرمط ججا شعب هشزو كترمضح هک ردبتیاور ندیرهز
 هرکصت دنا رج نا یدلبا نیءآ ندن مش كنسلک ود ینا یی امد

 دا رح دوخا هلوا نیس تعیفح دام هللا س حد هکرد راو ا

 لوا صاقو ا ن هتع دوخاب هڅه نا هک را رز او ) هلوا هځلابم هد 8

 روفوجر هدب رق كنرمض> لواو یداباهل و> عاف هن رزوا كترم>

 ندنغا رغآ كرلهرز لوا یک هرز یکیا ترضح نوک لواو یداراو

 )سو هباع ىل اع هللا لص ترمضح ندنت دش كنب رض كنوعلم ل واو

 كر اهو ی دل وا باغ ند رظد كفلخ هکلبوش یدش ود هر وهح لوا

 لر ورمس لوا نوک هللا دمع یان ذْمط یدل رص نمی رد كن راز د
 : یددک ملط هک رارداو ) ی دعیح ندروتح لواات یدریک ۳

 یدابادر ندرورسلوا نجا كن هنا بودیا رس هر > لوا یف
 ند همطرک ردو رم )یدلاق ندلع نواوا وار لغ ا
 یدلاق ندلع هکیداواهن هنرلتمراب تاکیلا كنس د حو ایا هک راددروص

 قوارب هنیدصق لنرضح یمشج رهزن كالام هددحا مو یدشادمط

 ریس هر ورس لوا ییا ن یدرفیا اطخ قواكنا هک ویاحو یدیشعآ
 یدل اه ندع هاکع؛ا تباصا هی راب دحرص مب قوا لوا مدشعءا

 هکید روس سو هیلع یلامت هللا یلص ربمغم نوک لوا هکر دشعسر ,ا هلو و

 نوک ِ هکر ردباو) ی 1 2 | هدو و نول و ےلط



۳۷ 
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 یدروارشعس برص يا هنشاب توشا را و همط سوکر ند راک شم 2

 || بوشود ندنلا تباغو ىداوا ناور ناق ندن زوو ندنشاب كنهطو
 ۲ هک ردا وفنم هنعیلامت هللا یطر ندش دص رکب وناو یداوا ش وهب
 1 هکر دا ترضح مدا اوص رادةعرب هددحا موب هاو ثیرضح یدتا

 ۳ مک ند دن روس و دتارا هاو هڪ اط یی وصوات تابا هر هڪلط :

 | تفخر اکاات مدلسوص زور كن راقاناق ندنرانحارجو رونا وه |
 ۱ مدت ای ردنیاح تالوسر هکدروصو یداک هنشاب یرعع بواوالصاح

 : هل ره هرکصادیول هل دج ید |لوایدردنوک اکس ین ردش و> یلاح كنا |

 || ی رض لوا نوح هيم نبا هک ردب وره ) ردن اس هلوا عقاو هکنیص ||
 | هر وق وج ترضح لواو یدروا مسو هيلع امت هللا لص هلاع دیس |[

 | مد ردلوا ید نب هک دا ادن هدا رکشا نوعلم لوا یدش ود

 || فارطا بولا ندنا نسهزاوآ یل كترمضحلوا ناطیش هکر ر دباو ) |

 | یدیشلاص ییادص لوا بور او هة دمو ىدا سشتتم هرکشا |
 | یدیارلشتلیا هب هند بوراو یشوخان رب وب ځد تعاجر ندراناشو
 || بودا شاز رس هنهاج لوا ندرات روعو ندرارا هندم لها هکلب وش |

 ۱ اکا نا N ردا وعنم )رلیدد ( هللا ل وسر نع نورفنآ ) ۱

 | كرو رسلوا ندیاحصا صوب ام هن ىلاعت هللایضر رضنلا ن سنا یع |[

 اا یتاو زس هلوا خاص زس هکر دیعبال یدتا هدکدتندا نس هزاوا یلتق |[

 || قافنا یداوا هجوتم هرا نشد بوکج جا سذ ۱۳ را س رار داوا
 ۱ ندناح دحا نت نوععح هللا ید تبا توش را دص او و یا ی دعس |

 ۱ بوروا هاف دار ۵ یودنکو مرولهدیآ مایشنسا سود تج

 را روک دم ساا رک ر دیتا هتک یداوا دیهش تق ام یدلىا هر اح

 یس هح بوب جز هداز نيو هد هک ر هم لوا هلع یلاعد هللایطر

 ٩ رالوتعم بواک یشادنرف نق هرکص یدلاق ندتعلوا * رک هکیدلوا هل وش

 ١ ندکب لوا یداراو ۳ هدنفهراب هلغهالوا مولعه یس هثج هدئنسارا |

 و هيلع ییاعد هللا یلص هللا لودر هکر درلشم رو هدتاور ) یدلی

 | هده ام هلتف یر و رس لوا هک هدنقح كن هک شف لا
 ۱ ناوکلوا نامه یسضعءب  رلنا را هسا یلج هکی دانا امد ىدا را

 ۱ تواوا لاله هلا هوجو فا هد هنس لوا جد یرلنالقیاب تواوا لوتفء

 | ترضح لوا هکبدروک یدعا دج ن هللادبعاما رای دلر عا هج4> ناح



€ CA X% 

 ید اکب یدتا وردا هثحارکشل قتنآ مدنامه یداوب یراتخارج
 *هناج دوبا مرولوا مدنک اب مرر رودلوا ید نب نوعقح هللا كتسوک ||
 ترضحیدردنوک هع4> ینا هژرارمش "برن نولا یو كتایراصنا |

 انا اک ةشرخ نا نع ضرا مهللا ) یدتا سو هیلع یلاست هللا یلص ۱

 لسر درس یدزوا هلغلف یترمضح لوا نوح هينا اما ( هنعضار |[

 كل عاطر هدنگا هنس لوا هکرردا ( تالداو هللا لاا ) یا

 یلاعت قح یدیا شم وبا بوتان هدرب بيرق هتسو روس نورقرپ هدنشاب |

 هننراف كن هیمق نا ییزون وب بولکحوف لوا یدردنو ک جور اکا
 هدنر رسا ردب فلخ نب ییااماو یدنرب هج راو هنزاغوب بوق وص

 هکب دایق ررتهو یددلوا صالخ بودبا لوق هدف نوحو یدبا لخاد |

 هنآ لوا رد راو ۲# دان هکی دعا هلبا ادا نس هدف بوراو هذکم ۱

 راوساکا هرکصت دک درس مام تا لوا مرو ورا ط رادعم وش تک

 ین هک لب نرمضح لوا مر روداوا نسو مرواک هککنح كش بواوا ٤

 لواو یدید لاما هاشنا هدلاح كب دلوآ راوس هتالوا مرب رودلوا ق
 یدیا رقاب هرب یرمغ ندن کوا هدکنج هکیدیا لوا یتداع كنرض> |
 ندعقع هکادابم میک د نیما ن دفلخ نیا یدتا هتناراب هد دحا مو |
 مالعا اکب رک هسرروک یتارک ا هلوا هدندصق كمردش ربا ررمطرب بواک |

 داعش كغ اط دحا نرضح هدقدلوا رخآ كنج سپ یدید كدبا |ا

 شم: هلا فاخ نیا هاکان هدنقو لوا ید ڈا دارم كيا لوخد |/

 هکیدت ادانرف هل ادنابزاوا نولپ هدک د روک یرمضحلوا یدرواک |

 صالخ ندنلا كنانس نوکو ر ازا او تاع فلخ نیا دعا

 یدابوس یرزوس نایلواقیال هنژوب كترضحلوا بود كدارولوا |[

 مرو لرد هسیا والا هلاکا رویلک یبا هتشپا هللا لوسراب راب دعا هبا ||

 یدد قول ترضح لوا مل مدیا هل-جاکا هدرلید لرطاخ كر اب رکاو |[

 هدنس وش راق كت رح ماوعلا ن ریز یدلک نیس ییاات یدتا رصو

 الا تا یدک لوا ترک یدیازاو هنرعر تاو نیش روط |
 فلخ ن یا یدلیا تباصا هنندرک كنوعلم لوا یدن آ هنا ینا بولا |
 هغاشا ندنآ ییودنکو ید شرا هثعوف یدنکات بوری دلب یتا مدنامه |

 ٭ بونآ # 3
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 یکی زاعو هرج ییدآ لوا نس ردا نود یدان ردو ن هک وب

 دا هساوا «نزوک رکی ندزب مز ردقاوا شک شه بویلمرط
 ېک کب یجنزوب 6 سیم رولبب ج يدا لواردقج هبل وا تالجوت
 ماع لک | حز مکر کرب رکا مدو هکمردا نیس هبارعو زال یدروا

 یدر رواوا لاله ندروغوا ر یسلکود یدیلوا هد زا یذ لها

 یک دد مر ردلوا هاا ینساکد دع ی (ك1:9ال لاقدف د# سلا )

 بور, داق ندنر یتا سپ ردفو لاا قهراتروق ناج ندجخزوبن
 نز راروفناجندجخزو ن بود ادار ف حروطو رلیدروئاب هد هش وکر ب
 لواو یداوا درم هداوب نک ویک توت ه هکم صالا ةدقاع ید رد

 منهج ید راناج بوبتیا زو اه لب جد یرلنالف قاب كرا هسول شب
Eك هرج هز هک رايد زوص ندیٌشس> و هک ردو ره ) رلیدا رکا  

 نالوا یسبعلمعطم نریبج مدنفا مب هکیدر و باوجرو ربخ ندناتق
 تبولو یدیشع رداوا هرج هدنسا رع ر دب یرابطا نی یدع لب يعط

 ا یثحو یا یدتا کب رمبچ مدنا نکا رواک هنکدح دحا ند هکم

 هک ر داوا ید تداور ر و ) لوادازا ندلام تكسدارواب هر داوا ی هرج

 قسد صا لواییا یدروُدرا هبیشحو دنه هک راب ره یک رواک هدلود

 هاد م یڈحو یا هکحردردناو ید ردنا ضد رګ هلا كا هزج

 هلوا رمسم 2 دد اکو نس هروتک هلا یزرع رطاخ مزبات لوا

 ردب ینهتع مااب ےب ارز هک .هردنا تیاعرو ناسحااکس ید نیو

 صاع ن ی ۳ u جد تااورر و )شم رداوآ هرج هدنن وک

 د هک ی تب رپ ك ٹک جوا وبنسرکا هکیدعا هب یشحو یرف تالفو نیا
 نعهلوا دازا نس هکهرد اهل وش ن كل با ررودلوا رد رجو ییعو

 ندنجواو هدنحا كموقو نو ردشملوا لوت E ماباب محب اریز

 یدعا یشحو یدد ن طیب یوفک كنراح مایا ۵ سوک یرغ

 99 هدوه وا نوععح هللا ی هرج اما کد رداق هکهردلوا ید

 یداوا ینوک كنج سپ لعبانا هب رح هکر دنکم هب یلءاما نی نمرانوا

 ع هکینا مدروک یداوا رهاط ىلع هاک ات مدارا ی لع هدنس ارا قلخ

 نگو وچ وا نکسد هد وب را یاو و راو یراهم تار هد هر راع

EE:گلم  

 رلبدعاییوق یدلبادادرف هل هبرک توص هدنلاش یسادنصرفص بوتآ



 هک ۳۳۰ $
 ععع_____ح_ ل ا ا

 ید رح كناو ن نم ردشرپ هکم هاب ررغم ی زارتحاو راتخا
 شم رک هنشسازا كفل ی ۲ هود رسا مدرو وک یی.رج هاک ان تیک د

 رروا هش رب رپ یش رق کد قوب یربخ ندشیک نشد هدا اق
 نوهنح هرمشط ند راك ركشا یعازخ یارعلا دبع ن عایسهدتفو لوا

 رات رو٥ یاو عابس یا یدعا بولا یتلوب كناهزج یدلبا باطزرابم

 كشاطر جدن یدتالتف ینا نوروا لاخلا ف نسزنسا یمکعبا

 غا دنا هکلب وش مدرانا ك رحولاو مدیسهروط بورک هر ر وصوم دن درا

 مدنا ی هب رح 6ا یدشرا نیهاکب هرج نوح یدرعا ات طح هب رح

 بو روک یب یدعرجح ندنزو هوا بو دا تد کا هنفصاو بوراو

 یدشودبواوا نول زنکیا راوقب مدتارارفنم یدلیا موعه هع رزوا
 باوج رایدید هراع ابا ا رل دشوا هنشاب ب واک تعاجر ن دئئاراب
 ندسنشاب قسلخات مدتا رص ید وا ماع یشیا هےکمدلب یدهرب و

 رج بوراب یاد راوو مدلا بوکح ی ه رحو مدراو هاب رلب دلع ط

 مط دیر < :iie رح ندالنف یانا E بوتا دن او دنهو مدرافیح

AISAیر دعهرب تو ود هش زد زعاتولا ندملا ن رکج  

EL aج رایلح رباسو ییسامل نالوا هد تک او یدقارب  

 خ رس را د نوا | اکس هد نم د دراو هب هکمو یدر ۇاکب یی را زو

 یا i یسواوا كن هز هرکصتدنا یدد عهر و

 یتغالوفو نرو كن زج هدکد روک مدتلیا هل یکی د شود كن هرج
 ندراکرىشەەکر دلقن ) یدتک بوروتک دکمه هس هی یدلا بوسک

 قلناشب ر هدانزءرلنالسم ندی لوارل دت اقوا هذن اح م السا رک ڈل تعاجرب

 رایدیا ندرلنانا قوالوا یعشج هماساوباو هق رعلانب نابح یدلواعقاو

 ییا ندعس هد هلباقم لوا سو هيلع ىل ا٭7 هللا ی ص هللا ل وسر

 (یاو ینا كادف مرادعساب ) ید او هیابا قازادنا مات یدروب هصاقو

 رکشل نما ماهدنف ولوا ىد لجل قرار هق رعلا ن ناسح هک ر ردبا

 قافلا ید شوا لوغش» هکمرب ووص هرلن اس٥ نالوا حورح هدنسرا

 كنءاما كج داتباسصا هنا كنس ەءاج كاا مابواک قوا لوا

 ۱ صرع یا یا ارا بعد و روک تولبخا ییا

 چ ہلطارفا



۴ 

 هلوسر ترمه> یس و 3 0 و لوا كناو نون 4 _ط E ها

 ترە لوا ها كل دعس سد یدک نارک هداز لو هلع یاعت هللا ی ص

 یجددعس ید د تآ دادناح هدرع نا ی و تور و قوا رکاب ر

 قوا لوایدنا هال ا هو رع نا بولا ندا كنرضح قوا لوا

 یدهیحند س هة را بولک تار E N ه-هرع نا بوراو

 ید-احا یر تروع بوشود هدنسوا یسهدرا هو ع نا هدلاطوا

 | لوا هک هل وش یدروب مسن هلاح وب هک رطح مد روک ردنا دیس |ا

 ۱ یدید ( دعس اداتتا ( یدنروک ی رل شود نا ن “ڪا ,٩ یذحا وب لارصضح 1

 هرک صد دلا یدر ولا نم اتتا ەي نص اے9 ن دە رعنا كعا مادعس نعد

 ( كے ھرددسو كتوڪءد هللا اجا )یدلبااعدرمخ روح دوس نرضح 1

 بواوا هوعدلا باکس دعس هایتکرب یماعد كنرمض> لوا سب یدید ||
 هکر درل2هرونک هد-تاور) ید راردیا ساغلا مخءامداک ربت ندنا قلخ 1

 ىاعتهللا لص لربمغی هددحا موب هثعیلاعت هفایضر یراصنا هح وبا
 هدننک رنو یدشعیاربس هر طح لوا ین و دنک بوروط هنکوا لسو هلع ۰

 زادناربت ںوخ هتلط وا هک وہ لاحو یدکود ہر یدنا راو قوا لا ||

 هکد ردنا ب وروا هرعنرب ه2 دنا قوا رب ره یدبا یشک وازاوآ دئابو |

 هلج هحلط وبا ( كادف هللا نلعجو كسل نود یسفت هللا لوسراب ) |
 یب دراو كنب راقوا بروطهدنسافق كنا ترمضحو یدناررب ررب ید راقوا |

 قوا یرغ یداوا ما# یرلق وا كاا یدردا ر ظا هلط اتحا هرارب

 لوا یدیا رد طط باب مرا ) بولا قو بجر ندرب ترضح قحا اق |
 هند اح نع“ دو یدرولوا قوا تبوخر هدک دروتک هلاک *4اخ بولا جد

 كزهدلط وبا هدنفح كنا لسو هيلع هللا لص ربمغیب نوكلواو یدراتآ |
 دراو هدیه و یدید رد کک رکد نددم قر یزاوآ هد رکشل 0

 هدنشکر تو هسک یشک لشکر تر ندشناب تئرضح نوکلوا هکر دشاوا |

 ار یا ییسعب یدارد ) رلط یال اهرنا ) ترضح هساوا قوا ۱

 اا ندش دص ركب وا ) رواوا كن نون فا یراق وار وهب همط یا

 عو هیاع هللا لص کر رطح نوح یدتا اک رد و هنع هلل | یر

 ۸ هنن روب رابم یر هةل كن هفاغ وتو رل دو حورح نىزو كرام

 ا ندیناجرب هکمدروک مدراو هاق كترمط> لوا هلماع لج نیدنا



F%اب ۳۳۲  

Reم  ERهمودنک و دنک راحوا یک سوفا وک هک لر وش  

 هته 5الم تا رو نوا وش ود هاکنا رد ہل ی نک وب ها هللام دتا

 س ردحار طا ۰ نی هدبعوبا هکمدروک یدلک نيه نوح م دید

 لواا نس هب وڌ یب e نیع ها دخاکس رکبابااب یدتا بواک ها
 د دراج ید نب م راه ج یراهعلح نا هن زو كرابم كرو رم«

 هکاب وش یدراع.> رب كرل ه-هلح لوا ه.ش د لوا هشسع ولا سا

 توتوط هل ڈا در کد ندر كن هعلحو یدلوا طقاس بوج یش د لوا

 مه اکا ند-:ھج لوا ی د شود بوءی> جد ید لوا ی دراقیح
 رود مها هب یک نالوا شارف یشاد لوا هدب رع تسفا یدرار د

 یراه-فلح لوا نوح هک ردا تیاور هنعهللا یضر یردخ دیعسوبا )

 یدلوا ناورناق ندنرول ار راتس>ر كراربا دیس رل بداح بوکح

 یدباراتوب و یدرولآ یو بوما هل را یر هرا لو نانس ن :تالام مانا

 هللا لوسر ىب ید اماباب ی روا ناق كلام یارلب دتا هما

 یدتبا ترم هدنفو لوا مرا یک تب رش ناق مسو هیلع هللالص
 نت دس ی كلام ىلا رظباف یدب ههد طااح ی | رظنت نا ب>ا نه )

 نوچ هک رد رام رک نخ اور (راشلا ھه ص ا ید همد سش نءو

 ندنول رغآ كراح الس نالوا« د سوا ید شود هروفوحلوا ترضح

 قو یتوق ندنیس فعض نالوا یراط هنت رمش ند ندراجخز لواو
 باسط انا ییسع ہدنلاح لوا هقیح هرشط ند روج لوا هکیدنا

 هغ اشا هح راد ا رضاح اجهنع هللا یطو هللا درع ن ةحلط و
 مكب زوما كن دمط ىنا لراسم ترمضح لواات ید روطوا بوخ |
 یدانادادمابوتوط لا كراب؛ندوراقو یا ملیعو یدایامضو

 مره سم م ال سارک شا سا ) یدعیح «رشط ندروفوجلواا ام دستان

 هدنرافداوا منش موق رەت ندشناق كت رد > لوا با | بولوا

 3 دی یدبا یراصاا تالامن بەك نالوب بولب یت ی سطح و ا

 هک دروک م دتا ۱ و یدتا ردتع وا تداور

 هاڪ ار ¥ هکم دادد ید رر داد | یک ژدلب ندا كنس هغلغ و

 لا ورا ده ) مدتا هدنفو ا را جد تیا ورر و) مرب ورب

 نوح همط لوا شوماخ هک دتا تراشا اکب اع دحاوخ ( اوس ایح

 و ا و يو ی ت رض کرا دابن رلز اسم

e تسصسسمسآ 
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 || كنغاط دحا هلاعاج لوا سو هيلع لات هللا لد ص لس ر دیس رای داوا

 راسودنه هلو نصع» ٤ وداکه دا را لواا یادلوا هحونم هنعوتا وق

 كن رالوتقم كمالسا لهارابداو یلاخ یتا دم نوح یراتروع شارف ز

 یتیراف الوذیدو یب رلتروبوراب درا ن راترق كتتس هک نواک هشرزوا
 داهورلیدقابط هب راثوس و هغ رالوو یک یس زید رهاوج وز دهرلا

 نوح هکردلقنو ) یدناوار 1 اهاس هک یدشا هل وا ید ی هزج

 هند كثغاط هلتعاج لوا ند#ن اراب )سو هب !ء یلاعت هربا لص ريم

 رح ار هکر اب داد 4 نوع اجر ندرلک شم نایفسوبارلب دراو

 هغو لوق كغ طى رلنال س٥ ور هلواهلاو> هن رزوا كغاط لوا ندفرط

 مهالا ) یدشا بوردلاق هباعد لا ترضح را هم وو هکعنا ر

 قلوا هلاوح هزع رزوا مزب رلنا ادخرابیا نسعد ( انو اعد نا مهل س

 بوق اق .ندنرر هن.دروشود ور هن راکروب كرلدا یا ق ح زا

 1 بانطخ نیرع هکر دلوا ځد و را يدا او ارداق کک ورايا
 هکمسک ورلبا تولآ ی رالو : هل رلدا اد اجر ندا هنع هللایطر

 هلی وا نوکلوا ندنفءهض تباغ لسو هیلع یادت هللایص ملاعدیس یداموف
 دن رزوا كعاط هکیدلید « گصا دنا یدابق ندرب ی ا راک

 كشاطلوا ترضح هلغلوا عقاو شاط كوب رهدنرزوا لوب هقيچ
 درام رورش لوا بو روطوا نی ط قعلوا رداق هغ اج هّتسوا

 هرکصن دنا یدقیح هتتسوا كشاط بوصاب هنب زوموا ك حط غانا

 ۱ هک ریدلید یدلباروهط یسهیعاد كئود هر هکم هللا یرکشا هزایفس واو

 سد لچک ت ودود هرکصذدنا را هلتس رد.ک د رد.عاص تروح

 ۳ مواد ی 2 ها ) لر مولا فا ( هکیدلنا E تواکورلب ۱ نایعس ودا

 رارکت ۰ نرکمرب و تاوح یدشا هب یک ا ترصح رد« هدر رکا ا

 اا ترضح ( باطلا. ناوە ۳ مولانا ) هکیدسا ادن نامقسوپا

 كمتشا یباوج كرالاوس یکید اوب نایفسوبا زکمررو باوج یدشا
 رکا ردرل ثلوا لوتفم رگورکب واود قق یدسشا هنود بولود

 یدل اق ققاط هوکس كاطخ نرع یدرارر و باوج یدراهلوا عاص

 كا یرلنا اعل ی لدل وس نال نعد كنادخ یا یدشا تررتب>و أ
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¥ ۳۳۵ FX 
 ي لل ا سلا

 حد م یتراتوب ودنک نایشسوا هرکصندنا ردشءود عاصنوحا تناح

 باوج ید توا ریمقب ترض> (لبهلعا ) یدستباو یدرک هیاثئو

 زا وبا رسد ( لحاو لبعا هللا ) هکندروس مله د هن رايد ارلنا لر و

 كرو ف اوح یا ا وج ) مک یرعالو ا یرعلا ) یدتا

 نایفسوبا رکیید ( مکل یلومالو انالومهلا ) هک: درو مل هد هل رایدتارلا
 هاک رده -2 و یشا كنج یدلوا لیاسعم هتل وکر دب ناوک و شا یدتا

 یغالوقو یتروب نعد ر هلثم هدنسارا رالوتءهو رولوا مز هاک رس تصرف

 قیب رانفالوقو ییرلنروب قید دانچ یرلنا رادکر ک وک هسلوب راشاسک
 ن, رعسد یدلک ےہ اکب ید یراک دعا هلیوا نکسل مدعد دبا عطق
 رداک درار هیوکلوا نوک ود ىدا تورو تاوح هنایفس ودا ناطح

 هرکصتدنا رد هدسع#> نکی رالونقم ل نسو هداج نع نالوتقم مو ارز

 هدردب یار هک ردلم كج 0 اکدعو هلک رس مزب یدتلا نایفس ودا

 تاوخاکا نوح رکید نوساوا هل وا یدتا ترضح لدشروک هک رس

 ناورهندناح هکم تودودا" یدرویب دن رگشنا تواود نایفسویا رابدر و

 هلع یاعت هللا یلص ریه سد هدااح یرتودلوا توکنهو فذاخ رلب داوا

 توراو هه دعرانا ادا ہم هکی داوا ادم ۵۶ دعدلوا هن اکا لسو

 هاضا رع يلع سو هيلع هللا لص ترست > لوا را ا تم یه دم

 ا نود دک درا رانا هکند رویب هصاووییا ن دەس هد اور و

 تولوا راوس ه هود رلتارک | هکندرویب ترضحو هروتکر یخ حکو

 لد نر هود بو E EAS هر هکم هاا رلشع ا لدن ا

 نوڪ ادخ هساا راردیک هب هن دم رکاو ردیک هن هلدم هسیا رتشتا
 نيلوملا فالتخا لع سد مالآ ماقتا ندرانا بوشر ا ندترادرآ كرلنا

 هر > لوا نودتیآ ید یسکبا ما ر دقت یلعاو یسارب ندرلنا

 ندربخوب راب دتک هپ هکمرلتا هللالوسراب هکر اددع او رلءدرونکر یخ یک

 هک زدرلتهرونک هدتاور ) یداوا هدوسآ لرش رط اه لزوم لوا

 ندیغو ندي لها یدشرا هب ھن دهری ولد یدلوا لتف رورسلوا

 هالاعسا ماعو رلب دعرح نده دم نودا قاشا رلنولاخ فل ترد نوا

 هدلاطوا رد بوش ربا هرضح لوا هرطاو رايد شرا هنن ر كدح

 اعا هلا یلص لاعدیس یدالسغا ںواب راص هرورس لواو یدروک

 ۱ هیاع ۱

EIR 



tro X%کم  

 ندئشاب لراتبم رورم-لوا هسمطاف یدرنسوک تقر رفاو سو هیلع |ا
 رالف ههح و هللا مرک یطن رم ییعو ی دیا كاب یناق ندنزوو |

 هکیدتا ده ردعلواو یدو فاق لرورس لوا هرطاف توروتک وص

 یهراب راص> ر س 2 ال وا هلو | م طعم E ندتحارح كن مضح لوا

 لوا هرکصادنا یدر دکو د یا ب کا هن رزوا اوکو ی دواب ب واو أ

 دابا قاب ل ۳ یدلبا اود هجا رح هلا یکروح كك نرصح

 هرج یگ لسعفام ) یدتا نرمو> رلید الو وب ی رلحورخو لوتعم

 : لوا هلان ثراح دعروک هک رد ا كن هرچ < ( هرچ لسفام

 : نودیک هروتک ربسخر ندور چ هکندتک توعلاو ندشناق ل

 ۱ هدنح وا یا كن هرج نراح ترو دیک هګ درا ا یا م ع یدلک

 ند4-قو لوا تواکو یدالعا توروک هدلاح لوا ی هرج یدلوب

 3 ںواک هنح وا یاب كاهرج 4. سدمت سه اع لس یدرب_ورب> در رم >

 هرجارز یدساعاو یدل وا كانع هدار تورو ےک هكا لوا یکو ۱

 ید روس ییا تیاغبو ید یشادن رد دوس ےھویگ مه كا رص ۱

 || ىلظيغا طة افق وم تثق وام ) یدروب هکر داوا جد تیاوررو ) |
 3 هە ةو 3 روک نوح ی هدانز ندعابقم و رک رھ عل ) اده وم

 ددو موڈ م-هرولوا رداق کا هللاو یدعشا هرکصت دنا مدهروط

 | مقوعام لثع اربقاعف مقام ناو ) دروتک قباوب بواوا لزا لیاربج
 | تیاوب سو هیلع یلاعت هللا یلص بمد ( ن ریاصالرمخ وها متربص نالوهب

 نوعا یطوع لاو یدد مردنآ رص لک بو ند هیعاد لوا هدال ور

 | یدلا ادا ییتراذک كع لوا رکصن دنا یدلبا راغفتسا هرک شب هب هرج

 ریمقید یدلوا ۳ ندهارا هرعص یشادنا 9 4 هژرچ هدا لوا

 || ردنودورک یناراو یدتا هرب ز ییغواكنهیفص سو هيلع یلادآ هلا یلص

 || بوراورپ ز هیءهروتک تقاطمک ادابم هیمروک هدلاحوب یتشادن رق بواکات
 نس هلو دورهک هکر ارد ینایرطاخ كهللا لوس ر نسر دیک ههر ىدتىاەنساتا

 || ینروب بودا دهیش یی :زج مسادنارق مدنشدا لوغو ایا یا هیفص

 : یساضر كمااعت قحاکا تشوالب و هکعرواس و راجا یغالوفو

 ےس



 9 ۱ کم ۳۳ $

 اعتق ۾ هرانوط دا ردشکا تباصا هدنل و یماضرو هدننلط 1

 یسا ضر كایلاعتق> یدتبا هک رداوایخد تباورر و هرب وریصیخداکب ۱

 ترضحلوا ورکرب ز ردلکد هند قوچ راالب نشد را وب اکا هدالوپ ۱
 ت ردح سا یدر و رح یرازوس ىىدلب وس لشعانا ب واک هاو 1

 عاج را یدروک هدااح لوا نش ادنرف تواکات یدربو روتسد کا

 هطبض یب ودنک نکا یدابا بلطترفغم ندیلاعت قح نوهگنا بودیا |
 سو هبلع یلاسمت هللا یلص هللالوسر ترمضح یدنغا بویلوا هزداق |[

 ارهز هطاف یدالغا بویم مدیا طیص ی ودنک ندنهب دالغا كناچد ۱

 ید ( ادا كلش باصا نا یعیا ) یدتا ترضح ی داغاید 1

 یدشاهب دمطافو دیفصو ردک رک مسلوا هدز تدیسحم هم كره ۱

 بلطاادبع نی رج ىدا بولک ل اربج هک هزس نوساوا تراثب

 تیاورر و ) رادزاب ود هلو عر دساو هللادسا هدرلکوک تاقید نوجا ۱

 كلک چوک هنب رلزوناخ تیب لها تاسو هب هبفصرکا یدتا هکر داوا ید |
 ثقبا علا قاخ بواوا تنسر هرل-الک هرکصا دیو یسهظ> الم [

 سد یددا رشح ندنرلتراق ل رویطو عاس یا اعد ی = هدنهاو ١

 رسو ثیداحا بایرا ) رایدتیا نفد ب وزا مقر نوهکنا یدروی :
 یدروم و یدسا لغ ی ردیهش حا هکر د دن رزوا كنا یرندافنا ا

 ۱۳ نا دناوک اق هک درو و اا دد هلایراساب ولئاو لاا ||

 هکر دلوایخدت+ ورر و) زدعلا قرهدیفآ ن رلناق ندررف هدیراق داوا

 وهوالا هللای لک مک یف سال هان مه امد و مهب ف مهولمز ) یدروب |

 هدنن اف تب دح هاو كاا حر راو مدانوا نوللا هيكل ا موب ق

 *هعاو یدعلق زاغ هن رارزوا یمادهش دحا هکردلوا نالوا حک 8
 راو د رد ود قد زا هترزوا دیهش بودا قییاورو هیعواش 1

۱ 

 زورات مدرر هززوا یلاحو بولا نفد ین درج ىد زا یس اف

۱ 

۱ 

 ترضح هک ردوآ یراتباور ك رل یض ءب ند سو ثیدح لهاو |

 كنءرج لوا یدلیفزام هرزوا یمادهش دحا )سو هيلع یاعد هزل لص

 كنءنج هسرلدد روتک نس هزانح كيك ره هرکصادنا یدلق ییزام |
 یدیقزاغ شعب هنرزوا كنءهرج نوک لواات یدلیف زان بوبوق هنگ وا |
 ردکر ک قاء؟زاه هی رزوا دیهش بودیا حجر ییاوروب هیفثح هاو |

O Eاد ی رس سس  E 

 5 رای 7



 هک ۳۳۷ $

 ۱ هل ر رب هد اد نر د-یهش لوا هک درو ت سطحو ردد 1
 زا ی هرج ند هج لوا راب دشا نفد هدربق و ىرلنا وا قبحو تفلا |[

 هالا دءار ز رل دتا نفد هد رق ر هلا سج ن هللا دع

 ورگ ندنعازب ان ورگ هللادبعو ىدا ییسغعوا ی تاد رو ر3 كەچ

 هدربقرب هلع ری دعس یدزنجراخو رلردتا نقد هرمقرب وان

 ز ن رذعو یئ شان :دیعو کلام نب نالو رابدت | نفد

 ےک ر ھ ند اد مشو هکدروس ترضح و رادان ۰9د هد ريفر قجواو

 a هد ا یعاو را بدو كربير دود ینا ھوا شسوقوا كر هداژ آر و

 یدلیاهوب رخآ ینلوتقم هس هکر ج بود ا نفد هدارالوا یادش لج

 لعن هی هن دم ییسابابیک یراصنا هللا دبع نب واج ىد اراشا هل رخآ

 ۱ رلیدتبا نود هديا توتاناهد> اوریک یراد,مُشلوا ات یدرو- مکح یدیشعیا

 هک هب هل بق ره هدلوو یدروب تعجام رد ذه هدراهن رخآ ندنا س)

 لوسر ب وعیج وراق یرلتروعو ی رارا كن هلتبق لوا ی دشرا
 یڑکا 2 زلو ۱ هک دوج وای راب دليا رر کشو دچ شش توح كن ارح

 ردل هس داوا كص م ك با صم رھ نکیشلوا هدز تاصعم

 تشهشیک رلب داک هس هلق لېشال ادبع یب نوچ یدرارړړد هللا لو سراب

 هدناج هلا لوسر بوج هرشط یدیا ی دالا لداعم ی دعس هکعفار |ا
 دا ه٥ ن لوے س یدرروط ندشسوا تا نرهح لواو یدّسا بات ھت ٤

 مب ناخ نالو هلا لوسراب ىدا توشباب هاش s2 CI كح

 سد اد ابحر یدتا ترصح رواک هتمز الم ا رس خح هک ر دارا

 یدلوا هفرمشم هلا یرادید رام تولک هثنیفد روس لوا هک

 ین اهلوا هک تص مره مدروک هدتهالتس قم نوج هللا لوسراب یدتاو

 رحا نالوا دیس و هیلع ییاع هللا یلص لسردیس رواوا كعب سو

 ی دا هرکصت داو یدلدا تب سناکا نوعا دام ی ورگ یٰلغوا

 ىرالوتعءكرلنا هکر و تراشد هک لهاو نوسا وا تراش اکس دعس مات

 یرلتیبلها كرلناو زرد اناریسس هدرال زنم تنج بواوا قیفر هن ری رپ
 یرلق دلوا رانا یدتا هفیهصلوا ردشلوالوعم یرلتعامش هدنرله>ح

 ۵ هرکص یو رال غارحک نوح ارلنا ہرک صد دیش یداوایضار هااح ۱

۶  # ۶2 



 هک ۳۳۸ $

 ءاعد جد هثرانالق هثب رادرآ را دیمشلوا هللالوسراب یدتا هٹدک

 ےھب واق نزح بهذا چالا ) یدسا نرصح رد شرا ھے كو یربح

 وهران ہد: سا اھا ° هلع ك دڪان یدتا هدعس و ( مه بصه ربجاو

 ند ارو نم لک د مزال كمك هر ھا ده هل هز رلئاوا حورگ ردو وح

 عبديال ) هکیدت ادن دهس سد رانو سدا راپ هنن رلدراب روا هت راوا

 لوا اودا اد نوچچ دج ( لهشالا دبع یتبنم جیرج هللا لوسر
 1 یرل> ور لشالاد.ء نب هدقدلوا مولعم ی یا هله وول لر رمّط>

 رابدل وا لوغعسم هکعا راه یی رلتحارح تودک هس زا هناخ ی هل ج

 ۳ قو و ۰
 لوادء-یدرل-ثاوا ح ورح رو بيرق هرفن زوئوا ندراناو
 هرکصت دل اصبا ےس دا واد اھ هد هن دما تواوا ها رهش للروح

 یداک ه هنده رورس لوا نوحو ی دنک هال زم ی د: ڪک تولود

 لنهرچ کا تودیشدا ی زاوآ ك رلتروع نایلغا ن درک كل ز هاخ

 سو هيلع ییاعت هللا لص ترمضحلوا كح شا زاوا اک ندنسهاخ

 نکلو ( ی دتا هدننروص قلوا نوزع هدد الوا یسهتسوک كنررج

 كا هد رسول ها وا رابدلا بب رغ هرچ کت ) اه ه هل یک اوال هرچ

 هن راهناخ یدک راصتا سد رواواكءد ردوو ىد ةر اغا غ درآ

 هرج ادخ لوسر گ توراو اشنا هک راددردزوک ین رطروع توراو

 هن رونق یدنک هن رل هاخ یدنک هدمب بویلغا هدنس هناخ كناةصاب

 هر یساکود هدنسارا وب همان دا یرلن واخ راصذا سد رداع:

 1 اور بول اوا ا هیاو> اع ديس رل داوا الات بولغا

 هکیدتنا ل اّوس هدک دت شا ب رلادص شد الغا ل راتوتاخ هدنس هناخ

 ترضعحررلعا ه هرج كع هکر د راذوئاخ راصذارا دت | ردزوآ هن زاواوب

 | رو( نک دالوا دالوا نعو نک دالوا نعو نکنع هللا یضر ) یدشا

 هکبړ ا لک د لوا مدو صدم مب هکیدروب ترمع> هک رد) وا ید تاور

 || بودا یهت ندقلف هحوت بود را هیلغا نوعا هرج را + اک رانوناخ

 ندنراروالد باص ا ههک لوا و یدروتک ھت رب ید او هام هدنالوا

 یرافک شرف ۹ ادام را دتا هظفاحم دنسونف دی“ نولک تعاجر

 1 هک ردب و ره رل.دب د هر دے شرا تا رع ەر a رس حر = لوا نولود ورک



 ۱ اب ۳۳۹ %
 جدر یدتا هرکص دقدلواص هلنافمو كنج هددسحامو ترضح
 هساوا سماه یک هکءو ر دکر ک رلدساملوب رفط هز یدبا یه 8 راک

 هدنراکدتنا لاسع2ا هلاع لوا رلنا هکندروپ هدنعحدحاهادهشو ردک رک |

 نوکره یدوق هدسجررهدنروص شوق لب یحاورا كرلنا ییاء:ق>ح

 را رواک هکمگاوص هی )واک كن راراکب تنح را شوو لس لوا

 هدنازانمو لحا و ناتو و عاب كننچ ماتو رار ندنرا هويه تثجو

 ن دنونلا هدس هیاس كناجرا شرع هركصندلا راردا ج را و ناربط

 بوراو هلاع لوا یراح ور كرادیمش لوا نوجو راردا رارق هد رالردنق
 گرام یرلعحات و كن راکح هاو كن راكب هرزوا روک دم لاوم

 نالوا هدایند ندزب هکر دیک هک راهبد كم روک ینتفاسطلو ببط
 باو روح زول هدانج ایاحر هک هرردشربا یزرعربخو هدرک رلشا دن رو

 یصرفهدابد یخدرلناا زردا جرو زرد-او زر هلا ماع تیعجو

 هل د ی ادعا هللاحرب و راهدنا دوهع لڏ هداه حو ادرغ بولاپ نوع

 )زس مرالوق اد-مشیا ةرلذا یلاءتق>سپ رهبلاقورمک ندهدهاحم |
 لاسراقی وب بود عهردشریا ,نکیراشادنرف نالوا هدایند یزکی ربخوب |

 ےھبر دنع ءایحالب اناوما هللالیسین اولتق نی ذلانی سم الو ) یدلبا

 هکر دلوا خد تیاوررب و) ب الا (هلضفنم هللا مهان ا٤ نیحرفنوقزر, 8
 مرالوق نالوا ادسهشیا هک هيد بودا ىلج هرلنا یلاعت قح یدروب |

 مزب یا هک رهبد رانا رد-اکد مدرد كدا باط رک هتترلرد هزره ند

aa a سس سس سو تم یو SR 

gerra Tria سبب  

 هن رهو ژ وب هد-دنح هک و اح ۲ هدیابلط هل ن دس ر رگ راک درورپ

 رانا هک هلوا مولعء ها دهش حاورانوج ردرمسم نوجا مز كسیاراید ||
 رهامو هلن رالاح یدنک یرانا هک دعا باطهنسارب ندلاعت قح |
 مز یا هک راهبد كج ديا صفا یلط دا رب هرورضلابییعد رد رک ۱

 هب اتدتودنا در هک دا دجا هب 2 هکر دوب لو ندنس راک درورپ

 رادو زود هل وا دیس جد ته ور هدناود لاضر E نس هردنوک

 رە و5 هن رالاح ی دنک یرانا لعمتا بلط دا رب یرض ندنو

 یدسابوا ه« زوبمب سو هلع ىلا ەد هلا لص اد> لوسر یدتا

 ده مایا هللا لوس راب ماتا مدروک نوزع قس هک ردلاح 4 راجا

 سس جس اسا ت س ی س
area remene ma TTT و رز جاسوس (۳۳۳۷۷۳۹۹۲۳7۳۹ 



# Ct. $ 

 هکلوا ءا تصاو لب یدتیا ترمه یدااق لاو ی رو تولوا

 ندا>یاروالا یدعیا ملکت ه ر منو ندشسادهش دحایاعت ق>

 ییلس یدبعا ( یدتا بودا مکن تاع> ف هک انا كم اما یدلبا

 یدت الرد E عهرو ا ند هتسا مٰلوق مدیا ) كاع!

 اب نسهردنوک ب هکمرل بد یا ند س مراک درورپ بیا

 هنا )لیدتا بودا با طخ اکا لات قح لوا دیش جدر هدک وب

 بیلا سب یدتاالرد لعاب ( نوهجرال اھا عھد افق قیسدق

 ربخ ههاراب نالوا هداند یعاصم بطو لاح نسح ن الوا هدلاعو

 ید ردنوک یتبآ وب یلاسعت قح رانوسلوا رورسعو رلنوسایب هکر دنوک
 ند هللادیبعن ةحلطو (اناوما هلا ليس ىف اولنق نیذلا نیسعالو )

 بویقوا هبطخر یدلوا عراف ندنکتجدحا ترمضح نوج هکر دب ورح
 یدروب ت» زە ی رلزاییسم مرکصت دک دا عدت یانو دج مزاوا

 رادرپسخ یرانا نداولورجا یییدروب ررەء نوجا رانا یاس قحو
 هللا او ذهاع اماوق دصلاحر نوا نم )یدو قوا قبا وب هرکصن دنایدلبا

 لا هل هللایص رند هورف ن یاو (رظاد نهمه !مو هبح یضق نم میهن هیلع

 كس ادمش دحا سو هيلع یلاعت هللا لص ریمغب یدتا هک رداوهنم هلع

 فالو كنس افیفحم قحاب دوبعم یا ید-:ابودبا ترا ز یی رارمق

 ردرلشلوا دیش هدناو لاضر كس تعاجوب هکر ددهاش تالوسرو

 زور رلنا هر و مالسس هرلنا بودا تراب ز ی رانا هک سک ره ی دروب و
 یدنک یر دلاخن فاطعو ) اردک رک ه.ش امالسد رالد هتم ايق

 یا هلعیو مدراو هننراز یساد ې دحا یدخا هک ردا تیاور ندنس هلاخ

 نو یدراردهزوک یزع رلناوی> رانا هکیدیغوب ه--و؟ یریغ ندمالغ
 هکیدیا ش روج ا او هلع لام هللا لص ندلوسر نرض>

 در و مالس هرلنا سد راردیا مالسدرو ردرلیردرلنا هککرب و مالسهرلنا

 یرگرب رب هکتنزرولب ی ت هکر لبد درلتا مدتشا باوجو

 یدشود هژردءادنا نده هدک دتشا یژوسوب ندا دهش سړ ژرولب

 هللا لوسر ترضح هک ردب ورح ) مداوا ناور بواواراوس نامه

 ید ردیک هترا ز یدحا یادهش لب ره لسو هیلد یلاعت هللا لص
 هرکصت دنرض> ( رادلا یعع منو مربص ا مکیلع مالسلا ) یدرداو

 +: و روت ی تا یو سر ست تست تل تی سست سس سس تست ست تر تست او توس سس... تحت تست تستی تس حس

 < رکیوا #

 ۳ و ف د ن ق ریا ج فا وتت فی وفا ف



 بوت وط  ولس ب رطوب ید امهنع لات هللا یضر رعو رکب وا

 ی ارصص نوک ربردبا هیع ارخ هط افو ید را ردا تراز لس ره
 هکهدتشا زاوآرب ( هللاوسر عاب یکیلع مالساا) مدتیاو مدارغ وا هدحا
 هلا یطر ندباطلا ن رعو ) ىدار د ( هللاهجرو مالساا كیلعو)

 1 راز اس یدلوا عفاو یکنج دحا نوح ی دشارک زد و یه مع

 یدیاراشلا ندرافک هدنکح رد هک هلبا یبسر هیدف لوارلیداوا بقاعم

 || رلیدلوا حورخیش شعب و بواوا دیهش یشک شع ندرلنام س٥ سو
 | كترضح لواوراددتارارف ینارا مسو هيلع لات هللا لص كریمغی و
 ۱ یدناب هنعاکب كر اہم یر هفلح كس هغلغوت بواوا تسکش یثادرپ

 هکید ردنوک قبآ و یاصقح یدقا یتاق هنلاقصو هن زو ك رابمو
 نم وه لفاذه یا عو اھیالثم مےبصا دو هيصم مکتاسصاالوا )

 هکحرجو لتف تسعب یدشربا تببصهوب هرس نوج یهر ( مکسفنادنع
 زا .نب ردقلوا یکیا هند نس اقیقعت ی دش را هران اسم هد دحا مو

 | یک شعب هدنن وک رد رلن اسم هک ردتراشا اکا مالک ونیکید ردشریا
 جد هد هک رعم دحا اذه مو رل دت اریسا یشک شک ورلب دل هر د

 راز الس یاورلب داهد یر هسوک بی رق هرفن زوتوا ند رافک ريز امس
 هکتا هرلنا نس د ا ی دل وا ند هر هزب تبدصم وب هک زس رد زس

 یدعا تورو: ناب ہرکصذ داردد کی را بیت و دیک هل رس وب

 یساضف كنيا ان قح لستفو تع نهو تح ارج نشپربا هرس لوا
 || نالوا نم و ءو ( هللا نذابف ناسا قتلاموب ےکب اصاامو ) یدیا هلبا
 كنيا اعل قح هس ردا تباصا هره ه و دنک هک هل نوج یک

 ما "ةیلست نمو لوا سو ردلکد نک كا مهد یاو ردیس ص3

 قفاتا هش ردق كنيلاعد قح هکردثلوا دراو هدربخ رواوا| لص اح

 هکر دراثمرونک هللا مه ج ررمس لها ) قفولا هللاوردا هلازاي هصخو ع

 | رایدتک بوئود ندش رحدحا شرق رکشاو بر> نب نایفسوبا نوچ
 هن رودنکو رایداوا نایب ندنرک دتک بون ود نکا راردیک دلوی
 ردق وب هکیدنا شبا هت شا دریک دتا مزب و هک رلیدتا تم الم

 كناو هلدردشرا یطع هارو هلل وب هپ ركشا دو لدکح تحز

 ند مروت ماع نشا كناو لدتا لستف نس هك ندنر هدب زك كن اكا
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 توق د- مدل اےک: رع دعا ا طخ تب اب لداک نو ود

 یب ااو ید بولود ن e مدقم ندءرعلا لایت ما كا وشو

 ناوفص راب داوا مزاج هنن زوا مز ع و ويد ردک رک كنا لاص تعا

 نشد ربا هرلنا ین ارا و دج ار ز م هيغود نارا یا یدشا هيما نا

 یراضغو ظیغ نورفا نددح هز و ردر هک انهداب زندنه> تدصعء

 ندنب رحدحا هک داغزوبهراو هغ ار واز توکار ۳۲ رند ردزاو

 هباغ الاح راه وق لاءرب بواوا مج یم وڌ ج رزخو سوا ندا فلخت
 كشد رو رافک و ن ایفس واو هدیا ر وهط یسکع هک اداس رد هدزب

 ت رضح هدک دشرا هل رطح لوا ی رخ یراق داوا هدتع رع و

 هدنا لا قوخر هاملق كنعشد هکر داید - و هيلع ىلاعت هللا لص

 >ا سد هر داب ۵ :a د و دا راو توو قاب هدم السا راو

 اب "هکر ادای اد رلي دا ته ات یدروب ےکح 7 ِِ یجلنا ندن ت هوا و

 نالوا راح ہدنسارغدحا قا هکرد هغ رزوا كنا یت امرف كنيل امن

 ن وج باڪڪا را هشود هة ع كنم“ د و راذفرج هل تیلط 3 رلزاپسم

 لوفشم هلوکوا یب را ہرا بودیا لاتما لاحلا ین رلیدتشبا یا دو

 هللا لوسر ترضحو راب د ۶ و نط هل  رلن ET ار > لوا ناه بویلوا

 هدنشاب لو و یدلواراوس هنآ بوک حالس سو هيلع یل است هللا لص

 هدنفح ك رنا لاعت قح رب دل وا قحل اکا ی اراب هل ات یدروط

 نع لوس رااو هلن او اسا ن ذلا ) ید ردن وڪڪ هع ر ۳ تا

 ( ےظ ع رجا اونا و مهثماونر>ا نذلل ح رقلا مهب اصاام دەب

 ترضح ردا اهمشع یل اذ هللا یضر یراصاا هللا دع ن راح

 هل ایع كع رد نیک" نکن هللالوسراب مدا بوراو هاو ل وسر

 نوکو ب مدل وا مورح ندا رغ دحا ن دتهج مغ دل وا دهعتم
 هبا رضو بواوا مزال-م هکن سضح ات نس هریو نذااکب هکمردااجر

 یرغ ندنا جیم اما مدرب و ندا اکس یدتا ترضح مدرک هل

 ب ول وق هقیلخ هد هن دم یوم ما ناو یدهرب و ندا هي تک

 ند هنیدعبور و هش دصرگبواهدتاوررو هبلاط ینا نب ییسع یلعو
 ترمضح رلب دشرا هءض وم یرلکدد دا ءا رچات ورلب دقبح هرمشط

 ندم« سد هد 2 لواو رل. 20 هدر رو: تگ یک ا 8 ی
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 بواوا ف ی المه رمح ۳ زا ناب د یعا رخ 8

 ٤ ند ر اعنا: نالوا مقاو هددجا هرازاپسه و یدرب و تیاسا وتس رەق

 | هعا رخاما ی دیشع الوا نالسم زونه لواو یداباراهظا فست |

 || هلذلوا ندنراشاد نيع سو هيلع هللا یلص ك ریمغب ب واوا ندنس هلبق |
 | هت رح لوا ابعاد هدا یم السا ك رک و دال اح یر فک ك رک | |

 | بودیا عادو هترمض> لوا هرکصن دنا یدررتس وک قاراداوهو تقفاوم | |
 یدشرا هئناراب و هنایفس وا هدل ون یدلوا ناور زانا 0 |

 1 هکو لاحو

 م ق ۶ رع هعه راو ست . رز وا تل وسر ت رے = تولود یچد رانا

 و كر A “واد e روک یدسعنایعس وا ىدا راد عا

 ندرس هلتعاج مطعر ندا فلک نددحا روح هکیدر و باوج دوم :

 | یرانا نإ و ردرلشاف هنسارآ رکشا مظع بوقیج ه- دصق قلا ماقتا
 : نم ران وس هن نس ل چم یارلب دا رلنا ید د م دوو ۳۵ "ریه ا ءارج- 1

 | زوده زس هک ردوب 3 مب م راب وس ی رغ واط هللاو یدتشا دعم 8 |
 ناوفص رسر روک ی رلاب كش رلبا كران ندا ندق ان وقود ا ۱

 ِ ۳ ؟یدتا هش 8 هتشا ی٤ د٤ درس ن یدشادبء ای

  هلواره یسکعرک هیلوا نکیشم i تاود ایلاح ۸ هچوک كلا

 || راب دما ندل رد لوا ںوشود لززرو فوځ رب هن وا i رق نما
 هد لترمه> لالا یف لب سه رد ككا و رط a EG لیحا و

 باوحو لاوس نالوا ع او هلی وق شی رق بوردن وک ةي ور ۱
 هرورمس لوا ی رک دتا 3 وحر هادناح کھو 3 اویص ناک هلو : |

 ی درویب هدک دنیا عانشسا یربخوبتاشاک ذج اوخ ی دابا م العا
 یاو باوص هرلدا ناوعص ید ) دیش رب ناک امو ناودص ےھدشرا (

 هک ر دقن ) یدیا لکد هدنا و باوصو دک هک وډ لاح ید رتسوک |
 ر 13 ك هلم نا سه هلک سالا ل ہع نکیاردک هدلور نام گپ ويا

 ی رع مر دکندردنوک رب> هر > هلنعاج لوا یدلک تعار هتعاجر

 0 لاصتعا نس توراو دک رزوا گل وب ید ههفدرب هک رد ھن رزوا كنا

 ۱ ها لمس ودع ص و٥ یراک دد رسا ءارچ ںواک تعالج لوا زول هكنآ

 ۲ هدک دتشا ی رم> و رل( سم راد روش .ط یری حول كت ايس ونا توشد را
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 مها لاق ن ذلا)ی در د' وکی آ وب لاعت قحر دى د (ليکولا مو هللا اح )

 هللا تبسح اولاقو اناعا یهدارف مهوشخ اف مکا اوهجدق سانلانا سانلا

 دیک یکیاندشبرق رافکر انامل س١٥ دنازبم دساءارج هکر ردیا (لیکو لا معنو

 هيما نب ةریغم ن ةبوا ۵ یسب ررایدروسنک هنیروض> لاعدیس بوئوط |
 تولوارتسا هرازاپسم مدیا گردن هکیدنا رعاش هرعولا یخدیسار و ۰

 لرلنالس» یخدر و یدیشعیا دازآ بوبوق تنم هثب رزوا كنا ترضح |

 دهع ضقن تګ د لوا یدیشلا قاثیمودهع ندنا هرزوا كمالک هنکنج ||
 هند یادت هللایطر ناغع ن ناععو ید یش! وار طاح هد گنج دحا تودنا

 ج د نرضح ید لبا احر ناما ندن رضح نوح ا هرم ن ةب واعم
 هد هش د» EB لوا نکل یدرب و نامااکا نوحا یا كناعع

 هد دن دم ینا هرکصت دل و کج وارک ادم روط هدا ز ند و-کجوا

 ند هش دم هر واع یدک نوح وا قاعار هدا لستف هس رار واوب
 هللا ییصریمعی یدلوا ناه هدر رب بو-یلوا رداق ری

 توراو هکیدتا صا هرمسا نر وە هنر اح ن دز او ة لح یلاسعد :

 یهیواعمهدنحشلوا بوراو یخدرلنا راهدیابلط هداح نالف نەرم نبا |[

 راندروتک هتناق کرضح ینا نوحرعاش هرعوناامآ را دخ لتقبولو |
 و تا ار (r وا وهع ید هرکر بودا یرازو عمل هدانز

 نت رح رعچ نم نم ول غدلبال ) یدشا ورس لوا یدالوا تصف |
 نیلحا یدروب و نم ردقوص 1 ىکا ندکلادر ی ودنک نموم نع

 کا ید نسهروطوا هدرع> بوراو عاص هر هکم نس کن را 0

 لاو بوروب هاو ید د نس هنوط ید افص هلکلا بواد مدن ادلا

 كالب یجدرد ندر هداوفرو هدنرخاوا كلا سوپ مهو 2 رلیدتا |

 لیذه یراکدد عدحر 4 یداوا عقاو یس هبرس عیجر هدنلناوا |

 هدر ب: رق هوص لوا هرو دم ههو هکرد وصر ندنرا وص ا َ

 یاعت هما ےھ جر ریس بایرا ) رد رلشءد عیجر هب رساوا هلغلوا مقاو |

 رلبدتک هب هکم بولود ند د>ا یرافک شدرف نوح هک ردرلشم رونک

 راب دلک هپ هک« هلا هورکو ند هراقو لضع *هلیبف ىلذه دلاخ ن نایفس ||

 قبو راب دا تیثهن نوما یتزوص مه نالوا عقاو هد دحا هرلناو
 توروص ندئیس رلیدتشدا یرازو هون زاوا ندنس هلع راداادبع

 € مول



 9و

۳۹ ۳: 
 >-عع ا ا »_ __> _)غٍ_ٍتسم

 | من رانا لاک د اهن ندرن رددحا مو کر لپ دنا مولع» |[
 20 دعس تاب هفالس یسهج وز ك هل !۳ط ییا نییط تعا لوا ۲

 ی.دیا یژاداع كشدرق رافک هددحا مود هرول نم ةفالس هکراید راو |

 یدبا رلشا وا لوتقم یرالوغواو یجوز كنا هدکنج لوا کوب لاحو |

 لواو رلددتا تیلسو تب رھا بوروص ن رطاخو لاح كن هفال سو

 صاصف + رال وتقمان هکر دشا نیس بوسک نجاص یادتکد تروع

 هکر دیشکنا طرشو هم روس تنط نغ ور هئشاب هع دملا یمافتاو

 | توخ یاو زود کا هروتک شاب كنرب ندن رال:اق كن رالغوا دکو ره

 یکدرالغواكدم هکر ل د تبا نودا لاوس ند هفالس تعاج لوا هرو هود ||

 ینسدکا رلد دا ل یگ رالغوا ترد مب یدتا هقالس یدانالتْو راک ۱

 ریز 1 د هللادبع نب ةعلط یتبربو یدلیا لق تباثن صاع ||
 ِ طظ هدک دخشا یژوسود دااخنب نایعس یدابا لو ماوءلا نبا

 كروعوب زالو کی ندبه یدشتا هنموف یدتک بواک هتکرح :

 مهو زس هلوا عفن مه بودا رکفرب هد-اب قلوا لصاح ی دوصعم

 كرک كتبا هاب راددتیا رلنا نسهلوا شعلا راتفرک نح اقرب ندرگب راشد |ا

 ضرءوزرسرراو هنروصضح د# هددندم نامه یدشا دلاخ نب نایفس |

 ند اعا نوا ماکحاو یارش میلعت هنسلاهازک هلیبق بودیا مالعا |[ |
 نالوا ییواطع كد هف الس هک دی اشنمد ردبا بلط ز هس جاقرب ا
 یس هلیبق زس هل هروتک هدر هک هو بواا هل یسضعب ندرلرش حوا ۱

 لصع سا تودنا RE EE E ا لوععء فآروب یسلاها ۱

 ناسم , هللا لوسراب رل يدا بولک رد د ی دک ید نا را هلاک هراوق

 Po رد رلشاوا ناہاسهراشک قوجیق ندرهر هل بیق مزو قدلوا | |

 ماکحا هز هد رماد ہو بودک لزب ابر و تع اجر ۳ ندکن ارا | ۱

 كلف الان تبا ن صام هدن راک د-اک هر هت دمو هدا ےلع 7

 طالتخا هلا مدام نالوا ی ولطم كن فالس بول وا رالزات هل "رم

 بوعيج ند: رم هلا معاع حایص رل.دروا داش قاتس ودو

 یدر زا لوا كوم ندععاع الصا بوراو ها زم هلا مدام هنن ماشا

 E و اعم هل زب ید یی ےس تربوجح هک ران وط دیماهکددژر د هععاعو

 رطوظحم كم ندتس نسل دن رل کوبا تالوسر باصصا نیس ارز هردنوگ

  ۶ Eل %
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 اتا نچ ت نی ن

 هردن وک داکس ید ید اک ردلول مدي ها ید ب یدتا 1

 رفت نوا ند هراعج لسو دلت ناب هللا یلص ااعدب تو رکصنوک جاقر

 تداحا بت ؟ ییسماسا عاری ات درا هکیدروب راشخا ۹۳

 بابخو درع ییا نب درو تبا نیصاع ردوب هکر د روطسم هدربسو

 رکيا یبا نب دلاخو قراط یب هللادبعو هثئدلا نب د زو یدع نبا
 ند ږاڪګ نایعا ران حوا نال قاب لوا ا لاغو دع نب بتعمو

 ی دعلوا ماشها ہدنطبض یرلیما كرلنا ن وجا كنا یدبا را-لکد

 یرمما كرلنا یدژ مه هدلوف ربو یععاص هرزوا حج لوق ند هلج لوا

 هتسااها هل ف لواات ید ردنوک ا هلرسا اها هراقو لضع ت ودا

 كشد رفو را هد هرکو ا قعد رش م اکحا ب ودیا ے لعت اره اور و

 | رانا رل هدنا مالعا هرم 2> لوا هساا را روش دا مولع» هنره ندنااوجا

 || رایدتباهرلنا یهورک هلبقلوا راب دةجمرمْمط ند هنده بویک ییراح الس

 نمس نیسما ن دام زم ارز ر داک د تجام جه کوک حالسءرزس
 رای دتا رلنا رد رل> الس لها هل -ج هک سس رول هراو هسذحا كمو رو

 هنو کم ساهلوا مزال حالم تودبا روهط هنر هدرالود هک دراش

 هل_:ء اجو یدرارروب لو ہیک توسل رک زدنوک راب داوا ناور

 یراک ددد هده هدنغاارا هکم هل اف سعات یدرروابق هل هاما ڭكءە} د

 رداوب لیم یدنلد هاتسع ند ارا لوا هکر اورا ددر و٥

 كنهشک یدب لوا ندنسال اها هل. هدنراک دشرا بو اک هعضوم لوا
 كعاع یاو یدراو هاو دلاخ نب نایفس بواب ربآ ندرلن و یو |

 هکر راک توت رفن زویگا ندنس هل نايل ون هاکعیارادربخ ندنکیداک

 ۱ یدنآ راتمعج هرمشنط هدناط كرل: اسم یدنا زادنا رم یرفن زول ندرل:ا |

  هعض و« یراک ددد عسجر هلس از یدنک داع هک هدننفو حایصرپ

 هعاط تربت ندامرخ یزلگدرونک تولا ندهن دهو یدنارلسعبا لو

 | هدیح اون لوا هک تروعرب ندنس هل نار ون یدنا رلغلوا هج 1

 هدعضوم لوا یداک هنشاب كار وص عیجر یدنا لوغشم هکتوک نوید

 4 هل او یدتا تروع شاتود یرلکد ركح امر هدرح تیاغ» هکرد روک

 رس موقاب هکیدتا دانرفو زنا کد رکح یامرخ هاب دم كد رکجو

 هران اسم هاگا تو وط نی زا رافک س+ ر دا هک هدن ول یکی ولطم

 هت رلکوا زرفاک یدیشاربآ ندرلنوب هدلوب هکیشکرب لوا رایدشرا

 ۱ + یدرواک ¥



 مری ی د زوک ات ا وا یا ی دا ae ریکب یا نداخ ید رراک ۱ ۱ ۱

 رک ردند اش شو> نارا یا یدسا ماع هر کا دنا رلی دا هل وا ۱

 یدلدد ا رک هش اریر یدروتک هارو نوا ری لا" قح ۳

 هدشاوب ى” هڪ ! وا تواند تین ز ژالوا عرب 1 نامز ره هتل ود نیل و | ۱

 یی رلفداوا دید دص فا س وکو د لكراعصا تا نوح لفشوک ود ۱

 هد وه سس زاعل وا رد او هم همز رس رلیدتا هرلد اسم راد روک ۱۱

 رزاق رو ندکلوازر یدسا ماع كمردتا فلت یک یدک و ۱

 مجعاع یا یدستیا دلاخ نب نایفسزپ هرزوا تری صب هد نعد هکاریز |

 قلا ناک یشهو نررعیا لوبق ناما تاک رشم نب ىذشا مصاع مرو
۱ 

 ق یاع یادحو ردمشعلا ردن ه رژوا كو و ن 11 هوا دلم ب وئوط

 داش دفا قواهن رژوا ر اک رم بورد رد عش وط دهاش هصوص>ود |[

 یس هما هرکصت دنا یداوا مات یرت وا هکیدنآرد قا واو ید رو

 جا هللا سب یدلوا تسکش یس: رنات یدلیا كنج هلی هرمن بورافیچ ۱

 مد لبا شیدا اچ کد كئس هد ګوک لوا ن ییهلا یدتشا بولا

 طفح نس ندنرش ند یمعسج ما اک زد وک رخآ یا 5۹ و |

 لوس تنی هقالس هکمگ ارج ندنرسه-اک یدننکیصام هکار ها ۱

 یداوا لوتقم هکندتا كنح ردقاوا هصقلا یدیششا نكيد تا رذن |

 زهروتک هدام هفالسنورآ ند نشابكنا کر اد د تلاد ص3 راسفک

 یادت قدح راهلآ ند هفالس ینیهود زوب یکی ددنیا رذن هرلیدنکو ٠
 كام نوک رادرآ لوا ةکیدردنوک رکڈل حظعرب ندنر ا یرآ

 می ره تاب تر تاج نوک ندرآ ید كعصاع 9 نوش راادشوا هندن |

 کام دسخ رل یدرولوا برق هک اله توق وص رل: را ها یدزاو | ۱

 نوسلوا هک كوف هک رایدتا یدالوا رداق هغمارضوا دتنهواد یاد |

 لالا ن ونک شان صاع هدنف واوا راردتیک نوانغا-ط رابرا لوا |
 لس مظعرب الو لج قح یال وا هک نوح رلن دعا رخت ود ۱

 ° راک رشم یدنک یدرونوک ندب كوصاع ںواک ليس لواات یدردنوک ۱

 ۴ ید یر ا ,ed رف نوا لواو ي وار لوذو کا ههجور, ۱
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 هکد رشا حوا ندرلناورل, دلو ادهش هشوک ود هشوکو د بودنا ادا هعصاع

 هنناما كرافک یدنا قراطنب هللادبعو هندلاندب زو یدسعن باخ

 ب وعلا اذو هدهع راتک دب لوا ریدتبا هغاشا ندغط بواوا یار

 یدتا قراط نب هللادبع راب دلغاب لبا یرلش رک ك رلیاب ی رالا كرلن
 رلیدکج هک ردقلواو نزرقک هلکرس نب نوعتح ادخ ( ردفلالوا اذه)

 ىب رلا هکرداوا ید تیاورریو یدک _هلبا رلنا نودا ع انتما

 ی دایف هلج هررغاکو یدشیاب هنس هضیق حاق بودا صالخ ند دن

 رلید روش وا شاط ن دف ارطا ب واوا عارا ندنا را رف اکح

 رلیدناص ییبخو رایدرونوک هب هکم یدی ز هلا بببخ اما یدلوا دیشان
 نیر هکر ردماو ) یدلا نوتاص هبهودزوبینا یزف ل رماع نب ثراح
 ل ماع ثراحو یا یرلشاد يع الدون ی کیک باھا یا

 روک ذم یشادنرقهدردب هکنوهگنا یدلآ نوناصیسخیدما یشادنرفربان

 نوا یببخ هک رردیاو )هیلبا لتق هني ر كنا یدیشعدا لتق ببخ ییراح

 راورمسا يکيا هد هکم ندا ذه: هک رردءاو) یدبا رتا صه وق هايس

 یس هج كراتاورو رکاو رابدشک د هللا ر بسا یکیالوا یببخ یدبا
 یهنددلا نن دبز اما اعا هللاو ردنكع قیفوت یني كرلنوب هسا کک

 نالوا لوتقم هدردب موب ات یدلآ نوتاص هءود یللا هيما نب ناوفص

 نوتاصهرزوا ارتشا تعاججرب ینا هک ررداو هیلبا لزق ینا هش رب كنسااب

 کا سئ یدبا هدهدعقلایذ هام یراکدرونک هر 4۶ م یرلناو ری دا

 ماع مرحو هایذ ىح مرح رهشاات رایدتیا سبح هةشاب هنشار خد
 لوااترلیدرویو رلیدروتک هعضومیراک دید معثتیرلنا هرکصن دقدلوا

 یدیا رلشلوا عج هدنا یرعک | كن هم لهاو راب دکید یاغارادر ارا

 نکیارروتک هنج اغاراد بوراعیچندرب یرافدلوا سد> یدب زو بلیخو

 رایدشروصرطاخ و لاحوراید چود هلبر رب رلیدلک تسار غب رار رب هدلود
 هن رب رهدزوا كعِاربص هرات صموالب كج هشب ربا هراب دنک هدناو ندو

 بخ را بدر ونک ھند رادیدبح نوح هکر دیس ربا هتعص رایدت.ا رلنصو

 هنلاحیدنک یجدرانا عالیف زاغ تعکر ییا كو هلاحینب موق یایدعا

 هدع لات هللا یضر هر رهولا یدلیف زاغ تی و دا سد راب دوق

 ا و رم تا ان یی داماش ا یا شر یمن سه تر ست

 < یدتا #۴
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 | یعب ( یدعن باخ لتفلادنع نیتعک را نس نم لواناک ) یدستا

 ندیا تداعو تنس ادتا ینلبف زامن تەکر یا هدنتفو قعلوا لتق

 | بيخ كهلخرکا هک هللاو یدتبا بیبخ هرکصندنا یدیا ببیخ |
 || مدیا رایق هدابز یخد یزامن یدیاوا یفوخ یرلعد یدقروق ندمواوا
 1 كابات سلف ( تب ) ردرازوب یسضعەب هکندوفوا تد جاقر هدنفواواو

 | هل الا تاذىف تالذو * یعرصم هلل ناک یا ىلع # اسم لقا نيح

E۰ هبامد ك هعاج لوا سب * یرعولش لاصوا ىلع كراس #  

 1 (ادحا ےھنھرداغت الوادد مهلتفاواد دع ےھ صحا مهللا) یدتنایویلشد

 1 كناعد لوا مدیا رضاح هد دعقاو لوأن ردا نایفس ییانب هب واعم

 ۱ هل وش هدنآيم برع هکنوهکنا یدروئاب هر ییب مانات ندتتیهو فوخ

 || شفاب هرب بواوا عج ص٥ یشکرب نک ردا اعددب یشکرب هکیدنا رومشم
 ۲ ند ارعلادع ن بطا وخو ید زربد نعیا رأت اعددب لوا هساوا

 ۲ ییراعهراب کیا ید ردبا امدد بیخ هک هدتفواوا یدتا هکر دلو

 || ندیدقروق ندنس اعددب كنا مدجاق ندارا لواو مدقط هعالوق

 | كجاغار ندنتبیه كناعددب ا اوانب یدتیا مارخن ےکحو
 لود نساعد كلا لانعت قح ردنا ق عما ن دم مدال رک هتی درآ
 نلبدلوا الواب ور یرککا *لرلتلوا راض اح هدلتق ا
 هدشامز یف الخ هنع لاعت هللا یضر باطلا نب رع هکر دلوقت )
 یڈغر اک هاک کاو A بصا رما هندالو ص + یصاع ندعس

 كنسرکم هکیدتا لاوس ندنا رع یدرواوا ضراع نونج عو نر نعد

 شوسهبب و یشفم هلب وبءهاک هاک هکر دراو یگ نوجد وخاب ك-ض رم
 ردود غونجو ادوس الا مب نیو رەمااب ىدا دروس نسرولوا

 هک هاکره مدتشا یتعاعد كناو مدیا رطاح هدشنوک یلتق كببخ نکلو

 ۱ رادر هنحاما راد یببخ هصعلا مرواوا سوه ردا روطخ هع رطاخ

 یدیا لک د اكا یدنا هنفرط هدم یزود كلا هکلیوش رلردا

 کب ج نوعا کک د ردنود ند هسعک یزو مب یدشا بیبخ

 ( هللاهحو د اولود ایا ) هکر دشمروب لاعت ق = ارز ردقود یررص

 لر ویلاص غ او تا ۳ ور نام )۱ نید رلب دتااکا راک سد

 نوت و عود نددمالساند هک 2 ه جسا نوهع> | رخ یکجا تج
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 هکر 5 کو در هکک دیمرتسا رلود کا هل وا کلم ےہ ولئالوا هد زور

 لوا لدا هروظوا ك زە یدنک داران بش ند تولوا التيم هزاالب وب

 هدر یدک ۳ هد هت اب ىو هذغاب لر هکر جسا هللاو یدشسا

Nمرگ ودر ۳4 2 ید وا لو نودند:) رد كدر اردد 26ا مروطو ۱ هلم  

 ى“ نوه> یزرعو 94 كس ا رکود ندنا د ارج رکا راتدتما کا

 RS دنا ( لیلدا هللا ف لنا ( یدشا لوازر.دنا لو

 هکفوت تسودرب ا هداراو ند نعرو ةا یرهغ ندر نیس د اد

 نساعا یگ الس می انادخ هر دسر | هکلوسرو هکتسود كس اس

 9 تایی ردنا ¥« 19 هللا یر سان دوو

 ی دلوا رهاظ ی ورا هل رضح ل وا هاگات لدا هدتفب رمش سلحت
 رایدتیا لتف یببخ شرق هللا ةجرو مالسلا هلعو یدتیا هركصن دنا

 یدید یدرونک ییمالس كيبخاکب و یدربو ربخاکب بواک لی اربسج
 بلط یی رالغوا ل رلناوا لوتعم ند رانا هدا رغ ر دد راذک هصلا (

 هن رر هث رلنا كرانلغ وا یدلوا عج نالغوا قرف رلب دتیا عجو

 رانلعوا رد-_ثمردلوا یش کو ةا یزکد رانا لس ر لو 5 دا تور و

 بلیخ و رلیدم هر دتا 1 بوروا فیف> اما رایدروا هببخ یرهرینلوا
 ۳۳ یزود بواوا تلهثهو ب رطصم هدراد ندنقاعد كراء رمنلوا

 قلا هتل وح یعجو لتعح یدلا دا ( یدتا ةد کاک دن اح

 هنس هنس كلا یس ر ندرارذاک هرکصتدنا ( نينمواأو هدو هسة یطر

 رارقا هر ادب دی> ول هدهطظط لوا یدءهیح لند س قرا یدروا هر در

 قم هنیج ارا جرا ترضح راوج بودا تداامش ءدس تورو
 نالک هروهط ندا هدق دلوا سا بح as اع هللا یر یدلوا

 لد زاماو )وکر کپ ۳ هددص دم یعکیا ندناکو تو هو تمارک

 تودنآ اد وا فیلبح ید لوا راادروتک هند راد یا نوح یاوحا

 عوجر ندد2 ندو قیذا یراک دعا هدبخو یدلیف زاغ تعکر یا

 ییاوجیرلک دتشا نددمخ نامه جد ندنارلد2 جد هد ژ یل

 كناعصا دجح هکبدتا یدتشا اوج دب ز نوچ نایفس وبا رلیدتشا

 5 ناوعص سا مدعروک هدنن اوا اب و 5 E یاب نالوا مد

 7 1 as ىلاعت هللا یضر ی دلبا مه ت ره mE ترم ما

 4 ردرانهروتک 3 ۱
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 ت
 یلتف كعصاع بوراو هنتاق دعس تش هفالس رابنایط هک ردراشمروتک

 لب یدتبا هفالسد رلیدنسا یهودزوب یکیدتا طرشو ر دن هش رزوا |
 یی رب ندنرالناق كع رال-ضوامب کیدا ھن رزوا كلا مطرش

 | سویا

 هودزوب ندشونسهرونکاکب قبرس ةساک هدلاح یتیدلوا لوتقمایو |
 ۱ هنسارب هرس رکی دزوتک برس هس اک هو یک واطم هب د وح زس رم هلا

 رسخ ) هدنفح كتعاج لوا هدک دید رداکد مزال هع رزوا مب كەرو 1

 هنب دم نوح هک ردساقن ) یداوا قع ینوعصع ( :رخ الاوایدلا

 هعیتشتو نعط رایدلوا رادربخ ندنلاو>ا كرلءءفرو كعاع یرلفقانم

 بوروطوا هدنراوا هللا یرابدا زا هراصب رکا رلیدتنا بودازوا لد | |
 لوا یلاع1قح یدزلک تبیصمو هنراشاب رانا یدر هما ییللوضف وب

 هوا یف هلو كبح نم سالا نمو ) یدروب توردنوک تیا هدباب 1

 فورهللاو) هلوفیلا (ماصطادلاوهو هلق ینام ىلع هللادهشیو ایندلا |

 ندیکونالک ات رایدوف هرزوا یلاح هدراد یخ راک هکر ردیا ( دابعلاب |
 درس ربخ لوانوچ را هلیق رشتنم هاوجو فارطا یربخلوا بوروک |"

 | ندزس یدتا هن اکا و هلع یلاعد هللا لص نرمّضح یدشوا دااع

 | نرببذ هلوا كلا تنجو هردشا ندراد یپببخ ب وراو هی کم هک هلوا مک | |
 || زیکیا د وسا نی دادقم سود مب و ن هللا لوسراب ی دنیا ماوسعلا |

 || ناهنب زدنوک بوهیچ نددت دم هلل یسکیا سپ لمروت یمیاوب بوراو
 | هعصوم ییددلوا یباغا راد شعب يعن هجکر ات رایدو روب هک بواوا

 رارذ اک تسهرفن قرق ندراکرشم هدنسلاوح كراد هکر لیدروکر لید شرا

 ندرادیببح دتسها سد رروب وا شکاب
 : قرفیالوارادرب بیخ رل در دنا

 ندناو شون رزواكنرن> ارج نب رالاوهزانورزونهیدرشلوانوک

 بو دلکوب هتنآ یارب ز ید زولک ی وخوق كسمو یدراقا ناق روه

 || رلیدهروک «درادیببخ بولا وا ندوتیوا نوچ راکرشم رلیدلوا ناور
 || دن ردرا تونالتا یک شتب سد رابدلیق رادربخ ندهصق و یشرق
 یلاعت هللا رحاب یدوفةرب یبب> رب ز رلبدشربا هدادعمو رب رو راد شود

 | ریز سبرلیدوذ بەل ودد ( ضرالاعیاب) هبببخ ندیسلوا یدتودرب یتا
 ا هر هرک رزوا مر یزرس سد ر یا یدتا بول وا هج وه هژ رفاک ۱

 رر ل ئفضشا توراقیح ند؛شار ۳ راتسد مل اھو یدساق ربا د ۱
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 دادم محاصعو و رد- لطلا دبع تب هیقص ماا مبو ماوعاانا ۱

 نالوا هدرالو و ژرهدیک هزر عات یدنک هکزنالسرا کیا رددوسالا نا |

 قوا هلک نسرک هسرابدرکا زردی ع-فد ندنرزوا نمواوب یناوء |!
 زک هرلبد رکاو هدا كنج ب واوا هداس رک هس راید رکاو سس

 رب زو رب دنک هب کام ب وئود ر افک دیک هر کک د-اک بونود 1

 هدتن اور رایدلک هن روضح سو هیلع یلاصت هللا لص ثترمضح دادقمو ۱

 هل لی هلربمغب مالسلا هيلع لاربج نامز لوا هکر دراشم رونک |
 نکا راب RE دا یدسایدبا هد او سو هيلع یا |

 هدنرخاوا ئالاس وب و ل رارداټاهابم هک الم هلا دره یکیاوب

 ي یهردسالاد,ع ن نیس وبا هدئلناوا الا یجدرد ندر دوخاب

 هلا لص هلا درس هکرد | لوا تعا کا یدردنوآ 9 هل بو دس ان:

 یدنک هلسو دعاط یرالغوا دلی وخ هک راددر ورخ سو هیلع یاد ۱

 رردا ص رک هر نوت درک رر تک قع اجر ندن راسب اتو ماوقا ۲

 ترا ی راپ ر اح ضا كکترضح بواک هتسلاوح هت دعو |۲

 هه نم بودا عج رطشارب هک رداوا جد تاورر و ( را زسا كجا

 هب رأل "زه ورک بواوا ناش نکا رولک هداوب یدیا راو ا هحونء 8

 نوڪکنا ںودہا باط یی ەل وا لوسرترضح سی را دتا تعجام |ا

 هارمه هاکنا یب یثک ییلازوب ند راصتاو رج اهم بوروب بلئرت اوارب |8

 ربضح ندیاو صاقو ینا نب دعسو ح ارطا ن ةدیعوبا هکیدتا |ا
 ورگنب لھ ن هب هللا دنعو یرافع ےنز ییا ن نی ءربس وباو هل 2و ّ

 لاس هکید روج a ه س وبا رلید ا ند هل -ج لوا قرالا ال 7

 ندرفیا عج رکش تول ارادّرمخ ران | ندکش داوا لاک راد داني |ا

 نسەد ا اعل یرلنا ب وراو نس مدقم ند ر هک هک رزوا ك اسو مدعم |

 لیلد نیناطرمهز نیدیلوو یدعیح هرش 2ا ند هثب دم دلم وا سب ||

 هر وص رک نطات بت ودیک ندلوپ نروغوار دیاو ید-شکدا |

 هد-هض ود لوا كراناو یدیاوص ر ندنرلوصدسا یب هک راب د ڈرا

 راب د روس ین راذاب وچ وا٤ دبع رغ ج واو یتناناویح صضسب نالوا |
 رلددر و ريخ نک راک ك هس ما بوراو هن راف وق بوح اق یسقاب ۰

 موف رلددتروق ی رانا ن دنک وش و ت رنک كاد ركشا كن هلس وباو

 هک ىب #
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 كرلنا نوح همس واو رلیدتا رارف هب 7 یس ر رهتوقروقدسانب |

 شیرکشلو یدلوا ۱ تزوک دنیا مه هدنا بوراو هنب رال |
 داو یدروب نب نیست هنس هطام یدنک یکلو ر یدتا فالوب حوا

 هدر وح لواورلیدلوا لوغشم هاناوی> تراغو لام عجوذخا ید ىع
 رلید زوت مک دا هس ويا بو روس ند هودو ندنوسق یرلف ۷9

 رل,دلیفتهج | مهب هد سد رلبدالوا یالم 4 هک مو ندرل# :عسدو

 شوخ یی رطاخ تا اط لیلد ندرلنعنع یرلک دنا لب صك لواو ۱

 ۱ ییسج هرکصادنا توداراسیتخا لوقر نوگا ترضح لو او رلیدتا

 هودرمهیدب هنس هصح كنب ر رهرلیدتا تعم یعانغلوا نودنا جارخا

 | یدا نوک نوا یتدم ما ك رەس لواو یدش ود ن وبف ج اقر و

 هدنلتاوا كلاس یجد رد ندن رعد وخ اب هدن رخ اوا كلاسو مهو 3% ۱

 هک دااخ ن نایفس نالوانک اس هد هثرعان ید ردنوک یسا ن هلل ادىع

 روک دم هکر دا لوا ثعاب ه ها ول و هدا لشق ردیاغوا ىل ذه ج

 یدرشلوا بدس هناتف كننارا و كتا ن داع و هنسهعذو عیحر ناس

 | لسو هيلع یاعت هللا ىلصربمغب ترضح نوا افتکا ید هلکناو
 ید شړا هترضح ربخ وب نوچ یدیشعیا عج رکشا هکلک هسنپ رزوا

 ندز ن: رش كدلاخ ن نا راو یرو هکب دتا ها ن هللا دع

 یفاصوا كص لوا هللا ل وس راب یدتا سینا ن هللا دبع هلبا عفد

 لک كنا ماغ ترم طح اب هلا يفاصوا هدک دروڪڪ هک روب ناب

 نسهفروخندنا هدگکردروک یصنعت لوا ید ابوروپ ناس ییلئامسو

 كنايفس ردنا سرنا ن, هللا دع ر واک هکب رطاخ ن اطش هدهد لواو
 یقالماکا هکم داید روتسد هرکصت دک دن دا موعد ییفاصوا ما#

 ندا ترضح مایوس مسراید هل ره هر وک هنس اضتقا هدیهلدلوا

 هلق ی دنک و مدعبح هرسشط نده دم بولآ یمهلت سد یدرب و

 ددطوم 4 رع نطب نوحو مد- ايو بوس هب هعارخ قب

 ندهدهاشمیتاردیک هلت ءاجرب مدروک یھ نالوا ع واطع مدشریا

 ۱ جو هلع 7 هللآ یص تهالا لوسر یدلو )۱ ادب تاب ھر هدک و

 هللا قدص مدتا هعدنک یدنکو رد دلاخی نایقس ۾ کدو دصو

 هل و مدعا ی ردوت شک وب یدتشا ںو روک یب د نایفس هلوسرو

  $ NEل <
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 لرجع نوا ك و دبا عجج ا هک دا 9 زا ند فعارح

 ىدا نايس مدیک هک س مداک ید ن نسشمرطد قەراو هش رزوا

 قذراکا کک مد راو هش رزوال دج مدتا عج ركشا:

 هس هح كن ایفسان مدلب وسرازوس كعلک شوخ هن رطاخو مدلوا
 یدساع اط یتازا نال وا ج هدنسلح یدل وا هفت نوت قد راو

 اک س را دراو هب وه وا تولوط ماراو رارق و قاخات مدتسا رد

 ندنند نشا بورا لت ی لالا یف مدراو هنجوا یشاب كلا نوح

 ههراغەر هداوب مدلوا ناو روس اج هئیدم بولآ یاب 9 مدا ڈادج

 لوا بواک ید ردنوک كع روار یا ق کھ اھ هدنا ب واک

 هنعب دنا والنف كنايتس يود نوح یدنابوووب تور ؟ ,pla کا لا هر ۶م

 بو دنا بلط نب هک ردوا رلب دلک توشود ه-ءدرا رلردا وا فثاو

 ن دراغ لوا ن سد رلب دنک ب ونود رساخو باش بول و رابدارا
 نوک ېچ نکس نواات مدروسنل یک ز دنوک مدنا ردسک هک بوقیج
 یزوک كرامە نوح مدل وب ہد دک“ ی رمه> مدشرپآ هب دار دد بواک

 لس اتو )دن دید هجولا ما ) یدلوا شوداکب
 ۱ تی و مد وق و ر یتشاب كولم لوا بود

 هدهب سص# ) یدتا بور واصعر کی 0 ضرع هروح لوا

 اورو هدتاور ) نابط هاصعوب هدانج سد ( هنا یف

 هنلها دک د شربا تو ءان یدتاظف- هث داوا یرع ینا ص ء لوا 0 ء

 ردا د هل توا و5 هدگا ن و کص ناصع لوا هکی دلیا تص و

 ډچ روالوا ناد یباقو كلب یج درد ندنرعه #۴

 لها یداوا عهاوید دصو هلو« هرب هدشاوا کالب یګ درد نادر

 ءار واند صاع بوند نس هل بق دجت هک رلهروشک هللا مه ج ریس
 تولک ه هل دف رد روه سم هاکع د ۵ -؛سالا بعالءهک کالامی ص ع

 یدلوا ق رشم هلرش رش ساع لسو هيلع لات هللا لص كلاع دیس

 نکاويدالوا نالسم هحرا یدسلا توعد هم السا نوا :ترضح

 یک دون كنم د#اب 2 اوع د a دص هل

 a E E ۳ ا ل دم

 هک تباحا #
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 سو هلع یاما هللا لص هللا لوسر راهلوا بان هکر ما بودا تباحا

 را« دنادص هوس هع اا هکمراروذ کد نیما ند موو ری یدشا

 هم راوج یدنک ی رلنان هعروتسک درد هک رس رطاخ یدتا صاع

 | نداد ترضح سدهرردشرا ررمط هرلنا هر وک افکت نموتو مرولآ

 نیسیعآ ینک شب هدزوا تیاور رک او حصاو یثک قرف هدل وقرب

 یدرارپد هبایصءارق هتعاجلواو یدردنوک هل هلا ماع بورود
 ندنسدءاساكرلداو ی دیا ندرارح اهم یسنضعد و ندراصخا یربکا لرلتاو

 یرالغوا ناو و رعنیرذنعردرلن و نالو "ی روظنمدرمسو ثب-احا باک

 | مناوناسدک ن مکح وهرب هذ ن معو ««۶نب ثراحو ملسو مارخ
 نایفسو تباتن تالاموورعدبعن ه.طءو تاصاا ن ءورعو لی د نا

 كشك شتبوب هک رردیاو )دب زن بعکو یری هیمانورعو تباث نا
 | هدناو ررو یدرا رکچنوطوا هنس هر لرم غب ترضح نیزدنوک یراک
 یدر ردا ف رص هن را هةم لب هدص تایرا ساد گن و ط وا لوا

 | واط نوعا ترمضح یزراک نی زدنوک كرایشک لوا هدتاوررب و )

 لاغتشا هنتسارد نارق بوروظوا هد هش وکر هدراد-هآ وید رکج وص

 ورع نیر ذن لسو هيلعهللا لص ترضح هکراردناو ) یدرار رتسوک
 زاب و کم ەئ رولوامماعودج وی دابا ب صارم | هب هب رسلوا یییدعاس

 | بوک یدنک ه هنبدمرماع هک ردلوا ځد تیاوررب یدرب و هرانآ بوزان
 هود يکياوتآ کیا هترمض> لوا هل دی« رنیدساولغوا یشادنرف هکلب
 لسو هیلع هللا یی ص لاعدیس یراهبده لوا تولک دما یدردنوک هده

 سە ده 2 راکرشمن یدتنا ترمْضح لوا هک دنا ضرع هنروّضح ۱

 هک ب ر“ وط ناک نددحار ج ندر ہے٥ یدتا دیا نو <| لوف

 رکا یدتا ترمضح هلوا س هرجا در یس هده 2 راع ی٥ كنار وا

 مدرولا نس هده كنارب وا مد لوا شعاا لو. نس هذه تاک ر شمر

 توموااهش ن دنس رد الام ھر رھ هلسد صأع نع! ءار وا یدشا دا

 بواایسهراب كسک یکبا ندر رورس لوا ردشهردنوک یراهیده لوا

 | کوب دیبلا هکب دروو یدروس ندنراب یزغآ كرابم هرلکک لوا

 1 هام بودا ل > هدوص را دتمرپ نودالصاو تاپ دا ه رها یا :راهراب

 0 ی ا ید ای 9ک ینیدروب ک كا رطح زر دیار و
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 ت ای ی دا کبد ست مش دا سد ی

 هنوعم ربات راب دک نوهیج ند هنن دمرا شب لوا هصعلا ) یدل ول اغش

 ثراح هللا یر هما نب ورع ینیرا هودو ریدشر | دهضوم یراکدید

 مارح ینب وکم كتر حو رابد ردنوک هیاع رھ بودا ملسا هبهعع نا

 تالامن لدفط ن یهاعر»۰ د یس هداز ردارب كل راعات رایدرپ و هزا نا

 رایدنک بولا قیفر یا هاو ی ونکم كترمضح مارح هتلبا هشناخ
 یدتا هنن راتیفر لوا مارح رایدش ربا هعض وهو بب رد هسوق لواا

 ناما اکب رکا € یا وا نات لدا فف ولرادتمر هدارون نیس

 ۵ اف فا زس هسا راررداوا یتیرکانسهرک یدزس هساا رارر و

 نامااکب یدتا بوروط ندقاراو یدراو هم او رانا مارح س كحاق

 نتمدخ یاسر لسو هيلع یاسمن هللا یلص كنا دخ لوسرات هک یسیمررپ

 هنر ندندرا كما رحو رلردتنا تراشا هصْح٣ "رب مود لوا مرونک هش رب

 (ذمکلا برو تزف ) یدتیا مارح یدقیچ ندننابر واک هل وش یدروا
 هللا هللا لوسر باعا هک ات یدتسا ددم ند ماع یب لیفط نا سد

 ها او ليعط نا م ارح كالام ن صام هک و لاحو هيلا كح

 هے زاوح یدح باک ا ںواک هنموق صاع فب مد بهم ندنل وصو

 13 كا نا نوح یدیسعد زر کیا ضرعت هرلد | بودا م الا ىعددلا

 دا دداع ند صاع: ن وعا كتا لنح هلا یس ع لزا

 لفط نا سد ز زا صعن ن: راوج تاکلام ن ماعز رلید تا رانا

 عانتماوانا ند رها لوا ماع تب ماس بورو باوج یعطق هله جووپ
 بوراو هنر هلبق ناوک ذو لعرو هیصعو ماس لیفط نا رایه تا

 هج و: هره و ع١ رب تواوا قدم لبا لیفطنبا رلنا یدلبا تناعتسا ندرلنا
 ت مار> یدتا دناراب یدع ۳ ورع نرذم ندفرطو رل داوا

 رانا ود ملاراو هدرا ها یدلک ی داوا نامز قو یلهدسیک

 ند هعبرا فارطا نوشد را هللا رکشا رفاورپ لیفط نیا نکنا هدرکف و

 نوچ لیسو هيلع لاا هللا ی یص هللا لوسر باكا رادع هط احا

 3 چ ادسخ رابیا رلیدتا رد هرزوا لاونهوب لاح هک راب دروک
 یزمالس مر یھلا هر دش را هک ريم ك یزرگ الس مو هک زه روک

 وا یییرلعالس كن امواطم وا لوا سا ) رلبدب د ردشرا نسب کا

 ید د مالسا امهلعو ترسصح یدردشرا لساریخ نامر لوا هرورس

 < رو ¥
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 انضراع اتاوخا ان رخ اات ر ) رایدتنا رلتا هک ردلوا د تیاورر و)

 تاو هدنناش كرلنا هکردلوآ ید تیاو رر و (انع تضرو كاع

 | (اناضراو اشع یطرف اشر اتیقل دقانا ابن وف انع اوغاب ) یدلوا لزات

 ۲ یتو الت هرکص یدر روقوا هدئسارا یآرف تادآ نامز دا قیاوو

 یس هلجاتو رلیدش رک هکنج هلبا راذکر لن انس هصقلا یدلوا خوسنم

 رک ارلیدتااکا یدلاق ورع ن رذنء قحا رلیدلبا هلناقم هوا دیهش
 | یا دالوا لو كنا ن مارح یدتالوا مهر و ناما اکس ك داراب د

 ٠ یورعنرذنمسد نی منا لو هرکصا دنا نردا لور داها دەر

 | هلارافک هرکصن دنایدکهرب ینیدلوادیهش كمارحان رد وق هنلاحیدنک

e a e mn a a 

 1 شیلا ینرایذتیا دیهش ید یا ات هکر دلا كنح ر دلو او یدلشاب هب هلام

 یر و یرعع هما نب ور یسار یدااق شد را قدالوا دیهشندرثک

 || رلددیا لوغشم هک غ وک هود هد عضو هر خا رلنا هکندنا هک نب ثراحیحد

 اأ رلشوق هک راند روک ندسف ارا زدلک ههاک رکشل هک راددلید یخد رانا
 | ندلاوحا و راو رابغرب هدنز و اوهو را ثلا نف ارطا كهاک رکشا

 : رایدتا طاشحا توعیحهرب كسک ور سد یدلوا عفاو كشر هن راک وک

 ۲ ررروط هده اک رکشل زلولتاو رلذلوا لوتقم هلج ب اکا هکرلید روک
 | هلالوسر ترضح هکر داوا تحمصم رک رک کیا هجن را دتا هش ررر
 زوبهدیا رادربخ ندلاحو یناوزوب هراو هثئاق لسو هيلع یاس هللایص

| 

 | بر ودنودزو ندر یرلک دنا دیهش یورعن رذنن یدتا نراح

 ا هلام هللا رلناو یدلوا ناور هنن اج موق بود یاو ناه ن رک
 ید نسکیا كرلتا هرئصت را یدتالتف ی ییا ند راک ر شە بود

 مدیا هدعاسم كسا رابده ندزب رلیدتا هئراحو رلبلد-تامسا بوئوط

 رذتم نام* نب یدتسا ثراح رلب دید رد-اکد كمردلوا یسک دا مز

 || هرکصندنا كتابا هعضوم یرلقداوا دیهش كناحلم ن مارحو كورع نا

 | رذنمیا بودیایک یکیدید ثاراح رافک سا لد اهل وا زکه سروایب هجا

 ثراحو رلیدوق هشلاح یدنکو را ید تابا هرب ییئدلوا لق كمارحو

 یدردنوک هم جد ی یشک یکیا ندرانا بودنا هللا هلبارلنا هنی

 نارایدتاریسا ییهیما نورع نوح هک ردلقت ) رابدتا دیهش ید یتا

 مرواب یدشا لوا نسبم رولی نس هلج کاکناراب یدتا اکا لیفط

 سا كس هلج ندورعو یدراو هذ راارا كل رالوتعم توءااو لیفط نا

 سس رس سو r era an سس م



4€ ۳۵۸ X% 

 هدا رالو تهد ندکناراب هکر داو یدندلآ مولعم تورو نسو

 نرماع ردراویلب یدسنیا ورع ردمراو هسوک مچ ید تاکی دمروک
 رالوتعم ۴۱ رد-.سالوم هدعلاسعد هللا ی طر كم دصرکب وا هک هه

 هد نکنی ل زس یشک لوا هکیدنیا لاوس لیفط نیا مدم روک هدا

 كربمغب و یدبا ناصفا 2 هکیدرب و باوجورګ# یدبا یک هلوعءهن
 یدتسا لیعط یا یدا نادنرلم دعتم كنا دكا مسو هلع یاد هللا لص

 ینهربهف نیرهاع هک راردیا راددکح هلام هکمدروک هدنرلکدنبا لتق ینا

 ندنآ یدررید ےس نی رابج کا ه-؟هدنا لح و یثشکرب ندب الک یب

 یدقیح ندشنابرپ لواء"مث مدروا اکا ی هرم نوح ید تا هکر داوقذم

 رايد ا هناءآ ینا هکمدروک و یدد ( هللاو ترف ) هدنقو لوا ةکم دا

 ندکعد ) هاو ترف ( یعل یزوسوب كنا هکم دنا رکف هع دک یدک

 مدایا رادربخ ندلاحلوا مدراو دن اق یب الک نایفسن لاح هلو اهلی دا رح

 لاصحو ىدا كعد ( ۸ جا هاو ترف ) ید وصةم كنا یدتا لوا

 نددیهش صاع هکلاح لواو مدلو اناا سد یدلبا ضرع مالسااکد

 لی روک ذم هکر داف ) یدلوا ثعاب نی الا م: مدلیف منش ات

 هریسهف نی ماع كن یاس ن رایج یت-ءب ییارجاموب بوزاب بوتکمرب
 یدلیا مالعا هیرمضح لوا یی ر ابخا وید راب دتلبا هاما هدتنقح

 یت> ور بودا نفد نس هثج كنا هکنالم اقیقح یدخا ترمضح لوا
 مالسساا هیلع لارج هکردراشم روتک هدتاور)راب دكا هتيلعءالعا
 ترطح هدک د ردشرا هترضح لوا نی ربسخ لتق كع اج لوا

 نوک قرد ماسع هدشاوررب و لده-نماع یارب و یداوا لولم هدان ز

 هن راسو هنب رل هل بق هراصعو ناوک ذو لعر هدننونق كاش زامن حایص
 لعحا ےھللا مه لع كزاطو ددشا مهالا ) یدیارد بودا اد دن

 ( راقو لص ءو نايل یس كياع مهللا فس ول ییسک ناس مهباع

 تال-ءهط نا ییوا یشادنرف كلام نب ماع ن: ءار ولا ہک ر اردا

 فسأت بواوا مأتم تبا ثب ندردغ يكيدتاوب ه-هللا لوسر ناراب

 یدلیا لاعتا هبرخآ بویمک نامز قوج هلا لاو ی لواو یدرکج

 كلءهط نا لغوا یشادنرف كلام ن ماع هکر داوا جد تباورر, و )

 یدردشریا هستم لالھںوروا هریئراک | بودا دصق هک اله
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 مروک ین: رکف كناغوا,ع مسراوا ندجزوب رکا یدا لیفطنا |
 لسیفط نا نکل نوسا وا هسراید ه-هنردکمع ما مس رواوا رکاو |[
 كتروعر ندنس هل بق لولس هرکصددنا یدلوا صالسخ ندجخز لوا |

 ةدغک هد ) یدتا نوراهج نوعاطر یک یتوعاط هود هدنس هناخ
 تاو یدلوا زاوس توروتک نأ سو ( هل ولس تی تولاو رععبلا |

 هد كلا ترضح هکر ردباو یدنک بوقیج یناج نکیا هدنسارا
 هک ر د و صر دادی اع د د وب د (۱یعاع ییسفک ا م-هالا) :

 ا تلیفط نارابدرونک ها لفط نا بوئوط یی هیمان و رع |ا

 ۱ كام انا بویم ردلوا یا لفط نیا ی دنا ولقنا داز ۲ ل وقرب یسانا ||
 بوک نجا ص و ی دلا د ازآ هنر لوق یکج هدیا دازآ

 هداوب یدل وا هجوم هب هش دم بولوا صالخور۶ سن ید ویلاص 7

 | هدنناما لسو هيلع هللا لع لربمخد رلنا هکندشر اهرف اک یکیا ند يهاع یب

 أ رص ى دیلکد فقاو هث راف دلوا هد هالا لوسر ناما كرلنا ورع رل, دیا ۱

 : لوا ی اک كناو یدسک ی را شاپ تولک هدهد رل دوب وارلنات یدلبا |[

 ۰ هر هن ده نوح هلوا شلا ماعتنا هل طاق ند او, هوسربب هکیدرا ا

 | صع ییا لواویدلبا ضرع هئرمض> لوا یی هعقاو تیفیک یداک |

 شبا ف هکیدروسب ترمض> یدلب وس ځد یکیدتا لت ی ی صاع :

 رانا سا نسس# رداوای یشک یا نالوا هدز* اما مز نسشعا

 | هلایص لامدیس هدلاسلوایهو # یداوا هدنرکف كمرب و ییراتد |
 لسءو رعو ركبوا ىع اجر ن دن | وصا صا و> لو ہا أع

 | کلر یک هدابع ندعهوریضح ندیساو ذاعم نیدعسو رلطورم زو |

 هل ورع ات ی دارو راب تفت هاا زا یزلید وه تلا یی بوآ 0
 ند راناهدنصوص> یرلستد كل ماع درم ی را لوا یکیدتالتف

 ۲ هلا صاع یب و رلیدا هدنناءب و دهع كنرمضح رانا ارب ز بابا تناعتسا

 بورو-- هدافا یلاح هرانارورس لوا یدا راو یراکلشاد نیب ید
  هلبواكسیا ر روب هنره الا وبایا رایدءارثنا یدلیا باط مدرا

 لهروک یرادت قاقنوفر هکباعک واکسرک رو. فقوت ەظ ر نکا مهدنا |

 | بواوا عج هدنرلنواخ مو لوا سو یدلبا لوبق یتس الا كراثا لاع دیس
 ۱ ۰ ددتق و لو زانا تر وشم هدش ابر دغو رکم هل طاح لوا



> 
 یراود كنر ندنراه اخ دوه» اسو هي هلع یادت هللا ىلص , اع دس |

 یدتا نظاتتا ن ی> یدیشسه روطوا بور و هراود ف س ورا دارد 1

 یارک ردشاک لا هلل تعاجر کناف رسد دوهدرشعمیا |

 کیر هکز الوا رک ندنا ج رس نول و اھ توا ندقل اهن:ویس

 س اط رب هنشأت تورج شر رژوا اط كرا ود یلدا دص دم

 بەك نب شاخ ن ورع سب زوب هلوا ص الخ ندشلا ارس هیلراوب
 ندن رلشا یدد منا ن یشاطهثشاب دم نوهیح دن رزوا ماطلوا

 یعامرف مپ تبول و كاک موق یا یدعسا یدو-هد مکشم ن مالس

 رک هسردبا یدبا وب رس رک ۱ كدا تلا اکب هددر گی رع ماع قاب ںوتوط

 هد ریغلارا ناچ قکا ريج هشاب شدا ود رارر و ريخ اکا ندن اعآ

 رنا یز وس وب یدوهد مالس رواوا ببس هشضقت ل دهع نالوا
 هکر دلیق ایهم شاطر هاب هتخاب كيرمضح شا نب ورع نکرلبوس ||
 یراک دابارکذ دوه ةف ءاط یر صح لوا بواک لا ر لاا دیاراود |

 ناوقلاخ ن12 لوااهوضرس ترم یدل, اراک رخ ند داخ وام
 یدل وا هجوتم ه هش دم نوهیح ندنرلما كرانا ی ؟ ردیک هتجاحرب

 ندارالوا یخدرلنا یدنلکا یدلک نرضح ا نوح باكا

 رلیدشاو رلددشرا هد هشدم هرورس لوا ب وشود هاه ب والا

 ماع دیس كدم هل یییس كنازپ لدلك وریک كدقلاق ن دساح هللا لوس را |
 راشخا دصق ردغ ہدہعح ےب دوهد یدتا لسو هب دلو ا هللا یلص |ا

 یدبد مدنک بواک نوصکنا یدلبا رادربخ ندنا نب یلاعت قح یدیا
 ندمرابد ع: هکدردنو هاو كرلتا تودنآ تلط یا ند سد

 نوک نوا هرلنا را یدل نب رکف ردغ هدیع> مبارز رلو ساک ںوقیح

 هسا روتلوپ هد را دوب یسب رب هرکصت دنوک ن وا رکا م درب و تاهم 1

 یا رلذار رفس دود كاتا سد یدند مرب وردروا نشت ون بودنا سما |[

 هللا ارک بورونکح یتبراءود ندراارهک بولوا لوغ-شم هکمروک |[
 نب هللا دبع رهدیک بوة ندارا لوا هک رلیدتا رمطاح ب وتوط راءود |[

 نکسردیا راد )2 ونت هکد دردنوک ربح هرلنا قفاشم لوا یا

 یا ندیوق ودنک نب هک تللوا نصح ورک ہزکد ادعلق نامش

 نافطعو یرلیدوهپ هظب رق بو مردا تنواعم هرس هلبارا كس

 4 ندرکر نه #۷
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 تُ ویو داد.ا هرس هلا ید ی رشاد نیس« كرتا نالا زبم ً

 ا يار ی دوها بطخا ی یح یدید ردر رفم یرثکحهدا

 5 a6 دردنوک رم> ا ت سے بولوا رور هدب روس 3

 عبرد كدا رداق 4 ره رو بوق ندزع راد دک یرر اسو

 هللا داد زاوا جد یار بودا رینکد هلا لبعا توص رورسلوا هکنا

 لوا س را دريس وک م او 2 ؟ راد یر ه2 ر و راد تارک ۱

 عاج بوب وڏ هَ ۳4 داد ر ی وتکم ما نا هد هان دم ت رطح

 یدعیح رح هرتشط ندد دم تور و هما كنا ضر ص ىلع یا تربت

 ودنک رلنا ی دلی منت روك رضا راع ید: کیا هکلاب وش ۱ ۱
 ی: ىِ

 سا نوا ترمو> را: دار طاح رلثاط و رلق وا تورک ھم راراص>

 ند ینا رانا کی دوو یردلبآهرماح یرابا کک ا کک
 ناراب را هدا حطة ب رلجاغا ام رح تا ندام رح RE هو

 را ید رلیدتا دوه) ۳ ا هدنرلد دلوا لوس هکء-ک یرلح انا لوا

 سا رس هديا عطف نب راج اغاامر> هک رد-کد لاللح زس ران إسم

 ؛یلبلوباو همال-س نب هللادبع ترضح لوا هک راردبا رایدد مل هيعسک ||
 ا : رلح اما ام رخ ۰ كموق لوا | ذوب سە روهي یزام

 یس اوا عسط كعوذ یراکدد هو نالوا طلا .E ها وذا ام ر = |

 یراکدب دووگ لب لود الت درد هظح المرواکح وک هدایزهدوهب ةە در ءا ّ

 یر را تعا یب كنءاوناامرخ مال س نب هللادبعو یدلبا عطق یعون |
 یا ق> هکعرولج هکیدرداو یدسابا عطف یرانا یدرر دنوااکا € :

 كنام رخ سپ كرک هدا بیصفهرلن اساس یراجاناوب بب رق نع |
 ید ردنوک قاوب یاس قح سد یدار د نوسااق ہرلز اے سم یراودا :

 یرتهاو مها رذابف انهاوصا لع ةا اهوتکرتوا ذیل متحطقام) ||
 ی دع و ۸ ن کعبه سد :هدابرث رد رضا | وش دصعلا( ن نیدس الا

 یدالوا رداو هکعا تو اهءهودادما هل ه> ور هرات اقوا 2۶ ی !نیاو

 هنر رللق كرلنا یلاعت قحورلب دلعرص ثا یسهقن اطریضتلا ویو |

 هزلاح و دک یزب هک رل دردن وکربخ یدرو-شود بعرو فو-خر
 لوق یزوسوډ یدستاترضح لمدیک نو-هیح ندک راد دا وق ۱
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 زکبرلهو د ند زکب رالاموزس هدسیک هب وقى زک E 3 رکم ززا
 : هرورضلاب رب ضنا ی دوهب زس هدا تعا هلا ردو ییدلیب هرووک

 نت راب دتا بارح هلبایرللاو کز رهناخو راد اوا یا راکا

 تاک ال ها e نیذلاحرحایدلاود )ردا ت تاالد اکادء تا داوب

 مهسا ام ھذا اوو اوج رخ ن مطا ره ۱ ل وال مهراد نم

 مهاوساق ف فذقو او .سح مت تح نم هلا مهان اف هللا . ن مهد وصح

 | (راصبالا یوااب اوربتعاف نينمواا یدیاوهددیاب مهتوس نوب رخ بعرا
 دنپ ررزوا كرنا یب هی نب د سو هيلع یلاعت هلل ا یلص ترض> هکر دان
 بوتلقارپ هفنانط لوا سپ هروج وک ند راد لوا یرلنآات یدلق لکوم

 قر هلاچ را هد ب ودا نیب زل یبرار دن ک راب دنلکوب هود زو تلا
 کا هل و و راب دک بو ندنګا یرازا هسن دم قرهیلر اراب ر او

 هسادناح ماش یرلیطءبلران 0 تدالح هرلنالس» اب و ۲ |

 ۱ نسب نا امد فن اط رب ندرلناو رلرو: ہک هند رطرمب#> ا

 | دمخ هصاخ ماقلاب ب واوا *ق یراقعو لاوما كرلنا رایدتا ۵+ وت

 کا hs ہک لام لوا هک ردرظان اکا یڑکا كتاباورو یداوا

 جک ف کر وا هه دم هللا هجر كيو فتح وبا معا ماها

 هللا لص رور سە ۱0 اوا دراو هل ناڪ كنااو رو وزاڏوا

 یباطع یف اش مام ماماو یدراعیح یسج ند 9 سو هيلع یاد

 هرز یللا یرل> N كرمصءلا یا هکر دلت )ردشلوا بهاذ ر اس ره دم 152

 £ د ره ند هعتما لواو یدنا جا فر رو: .حواو ولع وک یللاو

 : ضع! ی یماصعب ا راء لواو یدر و دست دارد نرمه> لوا

 قالب رب ك عو لها ندنلوصحم كسصءب ویدلشفاب هن اعكا

 ۱ یداواص نوعا یک اوو باول كران اسم ییسفا تور و نس هد

 لوا یدروب یا ار هر ھه یھ نرمهح نوح هک ردڈلوا لاب وو

 | ٽو اوا دوم هد تام كنشکر ندررح اهم سارق ندراص) | هد:9 و

 ۲ یدرردا اهم بورق ییسلعء تاتسا كناو یدیشلک نلاس و لیست 2

 هعرف راص)ا هدا لوا هساوا ادب رح اھ ر ,aC دشرپا ھه ۳ 1

 ۱ ۵اس اخ هه لوا یرحا۰ لوا ھر رواک ا كيك هعرق یدرارابا

 1 كرصللا ا لو هنامز لوشات یدرر و ناو ساعمو یدرروئوک

 4 یتیرالام
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 زورم لوا هرکصذ دنا یدابق یناز را ےل وسر لات قح غیرالام
 || .تودج ت رطح لوا رلیدلوا عجج ها كلا راصتاات یدتا ما |

 هدر اصلا ءا قبر ابر رد ناسا م رکصا د ر اک درو ر ترمضح

 دادءاو تناعا ی راک دتا هدنفح ی رج اهم كرلنا ںولیق یراج

 راصذا هو رک یا ی دتا هرکصن دنا یدابا رکذ یداععاو ناسحاو

 هزمس نس هل جز نک هسرتسا یییرللامریضتلا یب ییدرو هز گكیلاعت تی

 ۳ رل زمم رس هرزوا قیاس رارق هب ؛ نرجاهم هقناط و هدیا مه

 هررحاهم هرزوا ص وصخ یاوعاوب نک هسرابد رک اوران وساوا نکاس ۱

 زا بوسا ادب ل زانم هقشای توج ندزکب ارم كزس راناو مهری و |
 داعم ند ەس رلت وسلوا ل وشم هاا صح یرلش اعم روما یدنک |

 أ مز هللا ل ور اب رلیدتا امهتع ىلا هللا یضرهدابع نا دسو |

 ۱ ارز نم هرو نعسق هد رحاهمءا ء لام لوا هکر لد ینازع رطاخ |

 ارد رل در عیج بودا هقالع عطف ندرلناعاخ یدنک نوعا ی ندرانا |[

 ردراخ هک وب وق هسدا راک لام هيره نوح ا كتىزالءو تعحاصمكئسو ۱

 مزو رلنوس روطوا هدزع را هاخ مزپ ناک اک هد رانا هک ز ر هدیا اجرو ||
 | ردندرانا کر و یکلنش كزع رلهناخ مزبارز رانو سیا راتخا یزقرافم |

 یکیا لوا راصنا راس رای دلبا ضرع هیرضح یزوسو رادعسییا نوج ||
 | زو یضار هبهش رطوب دز هللا لوسرا بودا ادتقا هر ات درم
 تقو شوخ ندنرازوسوب كراصاا لسو هيلع ىلا هللا لص رمق رای دند ۱

 ( را “دالا ءان اءاشاوراصخ الاءاناوراصاال اجرا مهالا )یدتا تولوا |

 نصهو یدروب نعسق هش رجاهم یرضتلا یتب لاوما هرکصن دنا
 دسالادبعن هلو او ب,هصوقو-ن نج راادبعورعو رکی وا هلږسح

 ند راصذاو ید روب ني عد راکلتفح و را هع ف ورعم هب ی وزع

 ندلاواوب جدهرلنا هلْغلوا راجاټتګ تیاغب هناحدولاو فنحن لهس

 هک یحلد كةل ایا ندنراحالس رضا نب هک راردیاو یدرو هنسنژرب ||

 ید ر و هداعم ن دعس یاد لوا یدا روهشهو قورعم هلتدوج

 ینعب یطبس لسو هیلع یلاعت هما لص تهللالوسر هدااسوب مهو #
 ۱ هلا اف تل یک راردا یدتا تافو ناعع ی ها دبع لوا كثر ر

 اا ببس بوروا هستن زوک قلا هلا یراق: سورخ هکب دبا دشا: قلا
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 نافعی ناعع یسااب بوایف یب زاغ كلا ترض = یداوا یوم ض رم

 سو هلع لادن هللا یلص كالا لوسرو ) یدلبا نفد ینا بونا هربق

 نب ةا وبا یبوز كندلس ماو یتوذ كنهسع رخ تاب بنز یس ه-جوز
 یسانا كناضن رم لع نینهولا رماو ىتوف كئدم وزع دسالا دع

 لوسر هناشر هدلاسوب مهو *% ردشاوامقاو هدلاس و یو كن ها

 رد ڈا دلوت !مهنع ین اصن هللا یضر ىلع نب نیسح ل وت “ديد رونو

 هللایطر یب اما لسو هيلع ىلا هت هللا یلص ریمغب هدااسوب مهو #۲
 كا ر ره لر دو وو ردشهر وتک هنحاکن دعع یدنک اهذع یاعت

 مدو . یاعت ههاءاش نا ردک رک هشاوارک ذ هدنلح ندیاک و جرش
 رار د ید یرفص رد کا ردشلوا عقاو یسهوزرغ دوعوم ردب هدلاسوب

 هدک دود ندنس:هکر قم ناخ ا نایفسوا هکیدا لوا یس كن هاو وب

 كاج هدم“ وهو لب كولک هد ارا مز هاکزس هکیدنا شد هرانالس»

 نب رع سو هيلع یلاعت هلا یلص یمنی و ردردب یارفک یهاک هدعو
 یدیشم رو ود ید نوساوا هلی وا هللا ءاشنا بودا تباطخ هاطخ

 یدیشلوا لوغسم هنک رادت ییایسا كنج نایفع وا هدفداوا نیم هدعو

 نکلو ی دردبا ضا رګ هرزوا لاستق لوا ییهکم لها هدرهاظو

 ها هه هم لول ارز ید نم هل د ق.تیج هرشط ند هکم هدتفیمح

 روهظ ندشن ام كنادعو فلخ و یدیاراو کالکنتو ط3 هدنسحاونو
 هرشنط ندد بودا راها دل هلهحو لواو ید اید ید یکعلا

 هرمشط ج هکیړ اون ید وص دم ندکهرتسوک یرلتروص ق ج

 هد هن دم یشک ر تهب او تک وش یفداوا هدنک راد یتا قمععج

 زلن ایسهدعو فلخ سد رەي م> تورو یجدرلنا هاا ماللعاهرلنا اسم

 هکیدیا لوا ید یس و روفرب لر ام۵ س واو هلوا شل وا ندا اح

 تدص رلتاو را هاک دنسا رڪڪ ر هل رج و٥ هروک ذم دعو مالتا رکشا

 د وعده ےل هداشا لوا هوا منم ه-اوحو قارطا یرړاادصو

 یدتنابویلا تناعتسا ندا نایقس وبا یدلک هر جم ند هث دم ییا

 هدتفو نالف هکم ر هدیشمر و هدعو هثناراب و هد هدد>اموب ن مین یا

 تدو هدااسگیدمش زب هديا هر راع هلارلنا E و لس ار ىج رد

 ر دیس هس طه: بس ول و وو ا او ي اھ

 7 ی ۱
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 ۱ توراو هر ۵ب د٥ نس ب ڪا ردود فاع نوعا تاب اویح هدا ره

 ) نوا كبح لەر ل وا هکنسهدا هر وش تودو رود ف نباڪكاو یدع

 هد هلی اعم ودهلوا قق“ ندشناح كرل ادعو فاخو را هیچ دم نددت كم
 س سس سس سآ

 لهسو یدید نوساوا مددادالابجحاو هود سآ ر یمرگب هدنشاد رج وااکس

 ءصولیفک هنحرود هود ی رک. كنايفسودا هرزوا رر دعو یتدورعیا

 هرس هکمدیلک ن وصانا هب هکمندن رهس هندهد و> یدتا معد یداوا

 نیع جر رخو سواو ردلوغشء هرکشلعجو ح الس بولر د هکمدامالعا

 جا هشت هک ردشلوامج بولکرکشا ردقلوا هشزدادءا ندنراشاد
 یداص ااا واو یهمراو ه هن بدع مود هصعاا ) ردشلوط یک هنامررب

 دهعدو لوبف یکتیا فد وحو عنم ندنک رح یباعصاو یربهغی هرزوا
 هکند رتسوک هل وشو یدک هر هده تودنا شار شاب شش یدلبا

 رای دلس نیکی دلک ند هکم كوه رلز اس ن وج هلوا شفک نوعساد اه رع هی هکم
 را نا قوح تد 9 نایفس وبا ید تا ميارلید روصربخ ندنااح كنابهس وبا

 ھه را هاکرس بودیا ینتاهلکنیکا كيرع لئابقو ردفا مچ

 کا دککعنا تکرح ندرکیرب كتقاصرس رایدقیح هرشط ےن دصق

 هل تم الس نکن رب هک ردود م اک ےب رک هسردنا هلتاعم هلبا رانا بوراو

 ترمڪ> بو دا ماعا ممد هزس هدا رارف رگ نس نح هج

 یزوس و هدح يلع هنر ره ندنناراب رسو هلع یلاعا هللا یلص كلوسر

 ندهند« بولان ا هزوس لوا یسبرب ره هکلبوش یدنفروق یرلنا بویلب وس
 راقلدد اش یرلهفانم هثدمو رلیدلوا رابوط هورکم ییمعیج هرشط

 هفت رش عع" كرم ربخولو رادداوا توو شوخ رادوهح بودا

 یدنک هک دنا ناک هلوش بواوا یولعم ینوخ كناعصا .دکد شرا

 رگو رکیوا سا دعا تعفاوم دن تر هدو دوحه رشط ندهند

 دواى: .ةك هللا لوسراب رای دتا نولک هتم دخ كتر > لوا

 یدولو ردک رک د سدا زادر ءا ییبربمخب و راهظا یشدیدنک یاعتقح

 ورک ندرلنازب هکزتساو كدرب و هدعو هر هلناع هراس دزب هک ردرر۰

 ارد زرودسک دن ردعوم نام زر هردید نابج هر دک وب هل او

 ترمضح لوا رد ےک رک هساوا هزات تابیح هز هد رفس وب نوهععح

 ی ی سس سا سس سس سس سس سس دست سس سد سد سا سس سس سس سس سس سس رس سس سا سس سد سس سس سس اس سد سس رس سم سست جت تست تست ارج ست جت حس

 NG وک اد = لوا و دسا تواوا تقو سو هدانز ندرززوسو



 ند هثدم هش دمحف دوعوم روس ردهدتردفد كنا یسهن لده

 ترض > نوچ هده سوا نعیچ ید هسول رب هلقبرکا مر افقی هرمشط
 الا كن اطیش ندن را-لق بولوا ملد رل سم یداروس یزوسو

 ءاوا یدنک رورمس لوا سد یداوا لئاز تبشحو فوخ یکیدستا
 هشر هد شدم ی ه>اورنب هللا دبعو یدر وه اض رم لع نیضعا

 هدرکشا لواو یدهچ ندد دم هلیارا زوشب ك بویوق هقسیلخ
 وا اهل ترا لام قوج هدرفسلوا رلنا-اسءهو یداراو ِِ
 رل ددل ود بوُدربا هرد یارک یم هه یکلوا كم دعا ید هامورلب دک

 هل رلید-2ا ارشو عب بوروط هدماةم لوا هجک یدب نوک ی دیو
 رل ,دتالصاح را دناف قوچ بوااص یلاصبو لاوما یرلکد روئوک

 هد زا درب مراتي درب هدرعس لوا هک ر دلو دنه ندناهع نیا هکر وش

 هدنرلگاو یدعرح هرهط ند هکم هلیارا لب ہ کا جد نایتسوبایدتا

 یدشک هرکصت دنا رادداک لدهعضوم یرلکد د ه-:ګو یدیاراو ث تاللا

 ۳م لوا ار زز هود ورک هکر دلوا نیلصم ی دا ھات اراب

 یدوس كنش |ومو باودو ردقوب یسوکیب ناوب> مج هدنزویربو ردیلب
 هکم لنهاو رابدتک بولو د ههکم ورک ند.طوم لوا سد ردشلکج

 هد ركشا لوا رلدا ار ز راب دتا هرم ود د قدوسأا شح ه رک لوا

 یدرا را بور دشرف هلاوص یتوا ییس) یدررجما قلوس
 هلبح وه هدعو هدرد یا حصو یک وشو ترک كدا کو

 یل دلوا رانا مس وه لسها رکاو یرلفدروطوا هک ید نوک ید

 دیما ن ن اوفص هدک دشرا هشد رقر اسو هنایفس وبا یزربخ

 افو هب هد-عو كدیشبا ءدصو ه هلت اهم هلارلنا ید تا هایفس وبا

 بول رم طاح یراب رلیدلوا مد هزعرزوا مز رلتا قدی وا رداق هکعیا

 قدنخ بواوا ایهمو دعتسم وید لهراو هذ رارزوا لا رهن ےظع

 ىلاعت هللا لص ترضحو ) رایدلوا لوغشم هعج ركشا نوه هلتاةم

 تعجارمندردب هلیهافرو رطاخ تبعجج مارک با هاو لسو هيلع

 یداوا لزان هع رک تباو هرزوا یلو ن سس مپ هدن رافدروب

 هللا ناوضر اوعساو ءوس م سک لصور ۳۹ 2 هیت اولعاو)

e E Eو  

 ډک ههاو #



% ۳۹۷ 2 

 و هيلدا عت هللا لص ترضح هدلاسوب هو ¢ عظع لضفوذ هللاو ۱
. 2 

 هک راب دلیدیس هقناطدو هډ رابدتا جر یتروع هيد وه رب و یراربیدروب
 و ۳ مز راد او را هرآ داا ها هيدر یقرمّه> هدص وص> لوا

 هش رازوب نوساوا تروع نوساوا را ندیا انز هک رداوا یمح كنانز |
 هللادبع راهدنار مشت هدنحگا رازاب و ره" توردت ههود سرو را هروسهرق

 یدیشلوا ف رشم هلءالسا فرش نکیا نددوهبرابحا هکمالسنبا ||
 هدناروت رارلب وسنالب رلز وب هلا لوسراد هکب دشا ضرع هر رمّع> لوا

 یدوفوا یتاروت بوق فن روا كسآ )ر لا ید وها ر رلدحا

 | یبا جر یدکجییلا یدوهبلوا نوچكچ یکلا یدتبا مالس نبا
 یهتازو ار لوا تویقوا قنا لوا هرم مالس یاو یدلوا رهاط

 ۳ دز یدروب هدلاسوب مهو ۷ رب دنوط هشاط یه رلردتا حجر

 فرك ر هدنارو ندرادوهب ادا. a رویا ه دنا ەل یارولات هاب ۱

5 

( 

 || یدنرکوا یتارون ما هدنوک شبنوا تباتن در هلوا مقاو لیدتو
 | نامل ن ةداتف هسوکرب مان یسوا قرببا ی ةمعط هدلاسوب مهو #۴

 | نوار بویلبرغوا هرزرب ندنس هناخ هنع لاعت هللایضر كنب راصنا

 ۱ كن دوهب رب مات نیس ان ایج راغط لوا هدهد یدو هنآ كل. :هحرافط

 كءحراغط لوارک وااح یدلیا ملا هب یدوهد لوا بورود وک ۲۹۵۲۴

 یدتاورر_ و ) یدرولوک ود نواهر ندراکلدلوا یدباراو یراکاد

 | هماط بویق هنفجراغط نوارب بویلب رغوا یهرز لوا همعط هک ردلوا

 | نوا ندعجراغط لوا هکیدروک نکیا رروئوک بولار یدصی ج
 نیدساا نا یغحراغط لوا بوقروف ودد هلوا رهاظ لاحوب رویاوک و د
 دهاطبواوا ماطءهلاح لوا نیع» نا یدتااعلا هنس هناخ كند وهرب مان

 ۱ لوا نوا یشرا شک هد هب اح ی هک. دروک یدنوطزاو یدهی>

 | یهرز لوا رلب دنلیا هنس هناخ كنیدوهب لوا رایدازبا یوا ناوک ود
 | رد راک كنهعط شياو یدتا نیم" نا رل,دلو دنا یع-را۶ط لواو
 هنت اق هعط نیس ناو هدا یدد ردوو مهانک الصا هدنو م:

 | ییا لوا ب واوا رکتم ےہ مط رایدلب وساکا لاح ت روصو راب د راو
 | تھک بواک 2 تااس ر ت روح یسااکود یدابا نیع هنگ دنا



4€ ۳۹۸ ۶ 

 کلام نسح لای نا یس هقناط دوهیو رای دشا ضرع یهسقاو ۱

 aA د ر رفط ییب یو كن a4 و رلب دانا تد ۳ هد تعء ار و 4

 ت4 و ر هع ید هم اهاح م li ار ر ردا يعط یشلاو 1

 ص الخ ن زه را یا رگ ادا د او و: لوا مقاو یسهها بم ا

 تشاعر ادارا رببدءور a هدب لوا بو: م ول وا كد هحاس بک هتک راد دنا 1

 نل غوا كندوهب نا دکددنوط رارخ هس رزم ال یزابآز ۱

 هاو نرمضح راو د ردهانک ی یهمعط هدصوصحوب و راهدیآ تدا

 دص جد رو رس لوا روا تد اس هرزوا حورشم لاونم ںواک

 لازا تیا توک مالساا هيلع لم واربح هلو 3 بقاعم ی نا هکیدتنا ۱

 هللا كب را اب سانلا نیب یک ناب تاکلاکیلا 1 انا ) هکید-ا |
 ند هرعط شبا لوا هکند] وا لصاح نيف هرم (ایهح نينا نکنالو :

 هب هکم ب وحاق هہعط زودنا مطق ییلاات یدروب ےکح یدلوا رهاط

 لینا بولوا فقا و قاخ یدلبا قاب رغوا ر ید هد هکم یدتک
 هر هامش رب ید>اق جد ند دکم هک ردل وا ید تاورر و )راب دتا

 رلبدنآ هیات رد ی وئوط ندا س د ۱ ىجا گوا ا ,ید هدأ ورا

 حاقر هد سوو تو٥و راک تاص كناو و یاب رغوا ٤

 ردوو ا ؟ذ یرلنا كب 5 کوب نکل ردشاروک ید رل-تاور 1

 ۳ ؟سهداوقر وهدلاس یک اهداو رو هدااس وب هرزوآروهسم لوڌ ا

O E ۳جک د هللا هجر رخنا ۾ 7 رد وا مارح بارش  

 یادت هللا مه جر ریس باب راردش یا هجرت یرمخالوق هدنحرش یراذخ ۱

 یکیدردنوک لوا هدا رح كن رات رمّوح لاعت قح هک ردراشه روکا ۱

 <li) اقزروارکس هنم نو دم تانعالاو ليكل تارک نعو)یدلود

 یدا 2 تاحا۔م راس رج هدامژ لواو یدراردا لاتشااک | رانا س 1

 رانا رلیذیا یرلبحاص یآرروفو ولع لاک هک عج رب ند هاڪ نکلو ۱
 اد رمه> لوا اعاد بود زن اله ید ساقوم 5 نالوا بذ زنم هر = ٤

 كنولُ» ) یداوا ازا هع رک تباوبات یدراردیا راسفتسا ن رج

 هللا لص رب مغ ( س األل عف امو ريك ما اههیف ل رسما ا نع |
 مرگ همدقع تیاوب هکید روم بوټوا هثنارا تب اوب لسو هیاع یلاعت 8

 یدا باطخ ن رع رل دوقوا هاطخ نیرع قیآ وب نوجو رد رج

 6 ملا #



 ن اّتع هک د ه هو لوا 0 دا وارا لاسمعتسا لګ رک ۵تن رھ

 رلتا بودا نوعد دنا ص ی ءاجر ET اوك ىراصأا کالامنا

 ت ارش بود م او نوچ ا نار یس 5-۵ هود yg نوعا :

 لوس بوب اق نس هک كدس هلک هود ناب رب لوا یشکر_ ند راصتا

 رس نروجحو یداراب یا ال دوم یدروا ھه-:ڭاب كصاقو یا نا

 یدلبا تیاکش ندب راصذا لوا بوزاو هنناق سو هيلع یاست هلا لص |

 هکیدردوک تبآی اعنقح سییدد (رمطایناضاشان ابان نیبمهللا) |

 دریا لک دز ع دص ورسو ری او هوادعلا م 3 ان Ne دونا ۱

 e ی وب نوح اط> ن رگ ( نوه دا ل- هد واصلا ئ ۳ عو :

EAE. ) :یدد ( برا  rلاما بهذ اهدا اھا اھا (  

۱ 

3 4 % 

 تعاجر ند هباص ی النع ( رمل اى ابناش اناس ا نيب مهالا ) |

E Eكنا هوا م طع 0  EEتن رش لا یدو بو دردلو  

 ا ا 6ا هللا ی ھی ا ساٿ ا موان ھو ا ر ورلد مادوا

 ید ٹا تفادط هناراضءب قوع ن نج رادع نوک رات رلیدرتسوک
 رلب دشرا هرک- سدح هکرل د ګا ردعاوارلب دا بارش هداج لوا

 ب ودا یه فا یر ن دا راب یدلوا لعخاد ید كد زا م اشی>ا

 2 د را هکال ن *۵یدلیا تعارف نس هروس ( نورفاک ]ا اهباابلق ) هدزاک

 هواصاااو رفت الو ) و و و کترآ لات قح ی دانا حرط

 هک هنسذرپ جد هغاطر ند ها صز (نولوتناماولعت یتح یراکس ناو
 ندراک لوا بودر کما ع٢ يا ناو و

 ىج هلو سوح یس هد اولص تاق وا ید تعاجر ورلب دلکح ورک

 نیدعس رلید ودوا ند راعشا و تاسا ا وا قلعتم نه دو ۳ دم و

 هدیصق لوا هکی دلبا داشنا هدیصقرپ هث لات هللا یضر صاقو یا

 دنا نچ یح دم و زر ك هو یدنکو نی و ا راصذا

 بور تائ لا هب اعد یداوا فقاو ا لوا نوح باطخ نی رگ

 ن اسطیشلا دب رب انا ن وحلت مکسلعا هوبنتج اف ناسطیشلا لس نم

 یدر و لسو هلع یلاعد هدا لص هللا لوس ر ید د لقملا بهذنو

 < ل $ 4% ۷ ‡%

 ر س ا ی یم م س ےس ی ا س ن ا ت

Ea ER DL E E LT Eتم  O 

۰( 

۱ 
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 قیفح ین عا ا > دور ېا EE  دنرازاب كله هاب دم

 ند راهسیک ندیشا یب دنوبو رد-ڈلوا مارح رجخ هک لوا ءاکآو تال
 ی ررغاو ب رالا تعاس لوا ناسه ران الوا لوغشم هکمحا بارش

 كنه دم هکر یدک ود یرادارش نالوا هدنرواو رل دتا را نون وب

 نیدلا اے حش ) یدلوا ناور بوقآ E وص ليس بارش هدن رار ازاپ

 او a تاتک وا ی

 قح هک ر بلو | یسکلوا ) ردراو لیلد نوا هاتمرح هل ل رج هده رک د

 | راق یب ىد د( سلاو رمل ااا ع لات زا

 رجب o یسک )رد ارح E كا سد ردءارح

 کالتسرب تو یدید (باصنالاو) 1 نیرق هکلتسر توب

 ۱ - > ید رج نالوا ۳ رف كنا رد- ع وشاب ل رل ءار یلک د

eسح ییب ترم رخ یاس ق>ح هک رداوا  | 

 | دل ارج هس نال وار راد رمو سج ره سد ی دد رد راد محو

 یدد ردن اطیش لعاکا یاس قد هک ردوا یسجند رد )
 ( هوینتجاف ) هک ر داوا یسعشب ) ردصارح ناطیش لعره سد
 ندنا هک هس هو ی دتا رعاود تلوا غاربا ندنا یسعب یدد

 ندنا ی الف یل است قد یسعصتلا ) ردءارح هلوا ضرف قلوا غاربا

 | ہک هند ره سب یدید ( نو کلعل ) نعل ی داف طونهراتجا

 ردم ارح هلوا ف و وهو ط و رم هباتجا ندلا ح الا صو ح الد

 | رروب لاغت قح هکګ رد اضفب و توادع بیس هک ر داوا یسجت د ) |
 | (سسلاو رخ ا ین ءاضغبااو هوا دعلا مک عقوب نا ناطبلا دب رباما )

 یسدجیکس) ردءارح هلوا بیس کاتو هدنسارارلز لس رک هد ره سا

 | ردبح و« یخلاق ورک ندنرک ذ كايلاسعت قح كما رج هک ر داوا
 ردتهرح تعالع قلوا هل و و ( هللا رک ذ نع گص و) ررویب ها

 قلوا هلب واو ردبجوم یغلاقورمک ندزا رج هک ردلوا یسجت زوهط)

 | (نوهتنم منا لهو )یلاصت قح هکر داوا ی سجنوا )ر دتهر>*هل از جد 1

 | رولوا كءدالدا رت ییاو لروطورک ندنانس عل اوهتاف یایدد |

 هدن اب یهرح كناو )ردمارح > هل وا ضر ادعا كرا " یا رک ۸و رهو 3

 لسو هیاعو امت هللا ىلص ندریمف» هدنصوص> لب مع 9 نالوادت, راشو

 چ رهن



¥ ۳۷۱ FX 

 هک ردلوا یربند هلج لوا رد-شلوا تباثو دراو هرثک ثیداحا هجن |
  Aeأ ترت >ح هک ردنا تەد او راههدع یاس هللا یئ ررگ 51 هلا

 | هنس یج دا شوخرسرهو رد رخ هثسا یګ دبا شوخ رمد ره یدرو |[
 | هب وت زولهو هدا تموادماکابوجا بارش هدایند هکیک رهو ردمارح |

 | رک هبمجا ندن رابا ش تنج هسوک لوا هلوا توف ن وتا |

 ۱ هکر دباتیاور ع یامت هللا یار یراصدا هلیادبع نراح ید یر و |

 ]| یلاعت قح قیقعلا یلص هکیدرویب مسو هبلد یلاصت هللا لصادخ ریمغیب ||

 قد هجا هسا یکدبا شوخ رس داند کیک ره هک رد شعلا دهع

 | هللا لوسرابراد دنا باکا هروجگا لایخ هیطاکا هدننوک تمايق یادت

 ۱ ندرگیا و) ردیفرع تك _-عه> لها یدتساترضح لواردت لابخ همط

 ۱ سو دیلع یادت هللا یلص ربمغیب یدتا هکر دب و رم اههنع یلاعتهللایضر ||

 نب ز امن كلا حابص قرق یلاسهت قح ها رخ هک یک ره هکید روب ||
 لوا دن رکا هروب لوک نس هب ول هس ردا هب و رکا سد ها لو |

 دسردا هن ورک ا هیعيا ل وب ین زاغ حابص ق ۳ هن دسر دنا یھاک

 حابص قرف هت هسردبا هنن یهانک لوا رک او هدنا لوڏ نس هب و |!
 لوا رکاو هدنا لوبق نسب وت هسردنا هب وت رکا هيلا لوب نب زا 8

 ییص»م لوا هن تبون یجندرد بوزوب نس ه وت تب و جوا سوک
 هند و دیکآ لود نزا ا حایص قرف هر لاا ق> هسرد,آ تاکدرا ۱

 ۱ رهداکا هدنمابق زور ت ویا ل ود ید یس هب ول هس ردیا هب وت |

 هفیلب دیدهن هدنناوالک رل دح یلاثما كلوب و ثیدح و هروګا ندلابخ |

 هکی دتا لاوس ندنرمضح دی وس نب قراط ) ردرللو اه دوخاب ردرللوم |
 | یدتا قراط ی دروب یهن یتا رورس لوا یع هجا رج هللا لوراب

 | مسا كمعا نوعا اود قحا لکد نوعا هئ یرمغ هللالوسراب |

 ن٥ا لاق هلا سا نعو) رددرد هکلب ر داکد اود رخ یدتا تر ضح |

 O E ER RATER a e ریو ی اه

 | نابع ناو ( هلیتلاو اهل یرشالو اهنم لک آو اهءراب و اهیقاسو
 (نئو دنامک را نمدع ) ,یدروب ترضح هک ردنا تاور

 36 روناوا ناب یعباقو كلاس یعْسب نرنرعه

 س و هاو اهر هلل ی ےہ رمو دود یش باب برا مانا اس وب ل

 EERE هر EGS اد ات 1
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 لهارمک ا یدلوا لزات قدآ باح هدشنوک یفافژ كناو یدروتک هثحاکت

 هدآ دلک لع ندیاکوب و ما لب هه وا هان ھا و5 رس

 میس يع هدلاتسول و 9۶ یل دن ها ءاش نا ردکرک هسناوا رکذ

 ردا كنوصر دنس هلاک عا رخ عبس س یداوا مقاو یسهوزغ

 یرا و-ٹدب و سر كموق لواو رار د ید قاطصلا ب "هوزفاکا و

 برح كت رڪ لوا ا ماد 6 دارا رع نان ٿر 2

 ار ” تواوا معج تع اجرب هش رزوا كئاو ید ردنا تو دەنا اوو

 هب هن دم یربخ كيج لوا راهراو هن رز وا كتر ضح لوا هکر ل بدتبارکشا
 هک, دردنوک یی یلسا بص لا نب هد رب ترمضح لوا هدک دش را

 بو دیک هب وم قروب هدی ر, سپ هلک هه ربخ ب وراو هرلنا
E Nهد دنشا هل وش ی ثریا هرلاو یدراو هنن رلارا فود  

 توی را هنفیقدت هکم داک نسشعا دارم للا كنج هللا د

 یدنکبوراو لای دعش هکمدیک هلب هاک مس جدن هسیا عقاورکا
 هک لر بودا قافلا هاکزمس ںواک ورک بوروک غار كم وف

 رابدتاو رلیدلیا بیحرو یظعل ه هدب ر تعا ج لوایدب د زوب هدیک
 نوچ هد رب مم هدیک هل نامه كرک كسنک هنکنج لدم مق اولا ین

 بوتیچ ندنراراكرلنا هلیس هناهب كيا مج رکشآ یدلا ییقیفح كل ربخ
 درس یدلبا راد مخ ند هعقاو لوا e لواو تدواصم هه د۰

 هرّدط ند هثن دم بوروک یا تار ر کا سو هيلع یلاسمت هللا لص اع

 ىع یک را رجا ھو یدوق هفیلخ هدنرب یی هنراح ند زو ی دعیح

 ندعس ا راصااو یدر و ھه ون لص رک ولا هداوفرب و هپ اض رم

 لواو یدروب نییعد هرکشل 7 یاطخ ی رگو یدر و هب هداسع

 لواو ید ا راو هدراصا تآ یمرکی و هدر رحاهم تآ زوتوا هدرکشا
 هلس هلبا ترمضح لوا ید راو اش یو ند رله3اشم هد رفس

 ۳۱۰۳۵ دع لام هل لکد ن دنهددا وا یرلذغر هد اهج رابدقیح

 رد ہک هداوب رب دل وا هدنس هط> الم لس را بصر یو د

 رابدتا راستا ی ار و a ۳ نعسد

lLکب , درتس وک دید ھت اکا باطخ نرع نبی یدستا  

 :N یدد مروروا ی و كسا; رل وس رکا هل :وس یر رگ وط

 6 ی دنیا ¥
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 مرواک ندنرکشا واط یا نثراح ندءوق قاطصاا خب ن یدتا

 هاا لوسر یس و-اج لوارع یدید رادردنو ڪک نوه روتک |

 هللا یلص ترضح یدلیا ضرع هت رمض> یلاوحا تیفیک بوروتک
 ا ی دتا ض رع دتیحوت با وديا ت وعد هالا یا و جلع

 0 را مرظتم هنااح تقاع كعو ن یدسا ب ویلوا ن اسم س وساح

 | دن هس رزاذوا رکا مرواوا نالسم ید هسرارواوا ناه رانا

 | یدلبا لتف یرفاک لوا ب ولا نذا ندرورس لوا رع ےب یب رب رانا
 | یدشریا هنهوق قاطصلا نب یربخ ینیدناوا لتق كرفاک لوا نوجو
 تعا جو ندن رلحما بت وثود ودرو هدا ژ هش رااکوک ندسس لوا

 هيلع یلاعت هللا لص ادخ لوسر هرکصذدنارایداوا ق رفتم ب وقیح

 رسا ن درس ید تو دا عج شا دش دص لاک ه رکو رزوا كل رس

 | تاره ط٥ هد روس لواو یدروب لوز وصوم اک: دد عید ص و

 ۱ لوا امهنع یلاءت هللا یضر هملس ماو هام تداعسو فرش تارح

 || رایدلوا لباقم هثب رار رپ نع" دو تسودنوچیدیا راشلواهارهرورمس
 هرلکرمشءاث یدشا ما هباطخ نب رع لسو هيلع یلاعت هللا لص ملاع دیس

 کت ( یهلل ل و ر د هرلا الا هلال ) هن ط ءراک هکیدتا ادب

 1 29 ند راک رسم لاق ظ وععو ن وص »م یکی راهو رکن رافنات هکک دا

 || رافک هد هل ج لوا رنا سم لعهتا عامساو افصا یزوسو یا رب

 ھن اح نعد ىدا صا نرمضح هرکصتدنا رلب دن قوا ه رزوا

 نواند رانا بواوا مقاو تسکش هب رکشا راک راد اح ند روغوارب

 دیهشیشکرب قحا ندرلنااسم رابداوارتسا یرلدالق قاب و لو یرهت

 | فرش یمن رب ندنموق قاط صا یب هرکصت دکنجوب هک ررد,ا یدشود

 || راوس هرلنا قلبا هدنحما مالسا رکشازب هکیدتا بواوا قرمشم هلءالسا

 | ٹراح) دیشروکن ک ره لش كرنا هککد روکر اشک وا هءاجضبشاوا
 رهاط مالسارذشا نوح یدتا هکر دل ندهب رب وج یزق كرار نان

 هل> السو تآ هیاهنی وتمظعو تک وشهداب ز هزع رازوک مزب یدلوا

 یرلنا یدلبدیب ترضحو مداوا قرمشم هلمالسا فرشنوج وراب دنروک
 نوک ید وا a زوک ی هظعو 9 و ا ا مدا هظ> الم

 یاءتقح هک: دا قوخو بعرلوا هکءدلبسب یدعروک یکی کیدنروک
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 هک ردلون» ند هدد دص هام ) یدرتهروس املا هن رلءد لراكرمشم

 نواخهعبطو نب ریش هدانز هر وج یزف كرارض یبانی ثراح یدتا
 ترک او مد هدهورغ لوا یدرواوا قشاع کا ه٦ بلا نروک یا هکیرا

 هلا رورس لوا هدر ا:ک وصور هرکصاد 1 مانع 4 نعسقو

 نوععح ادسخ ی دساک هپ ارا لوا هبرب وج مد روک قدیشم روطوا

 لم هداب ز اک | نربضح ہکمد-اب و مداوا لولم هدا ز ةدک دار وک یا

 نالس» هک رش روح هللا لوسرا یدتا ه ر وج ردک رک هسا

 كرار یبا نب ٹراح نو (هلوسركناو هلال هلال ) مدلک هدلاحعیدلوا

 بودا تراغ یزب یدعس یدا یساوشد و دیس لوح هلبق هخع یر

 هش را هصح كلزشم تناغوا یک ها شف نب تا ف و رل داید رعسا

 هل غوا ىع ق راج اغا امرخ حاقر نالواهد هندم تبات مدیا شود

 بوی صالعسا یو اغا یسهص> ندن هدهلاصم لوا بور و

 نزا نادنس هدهع كنان E هلام لامرادقهر یدس داک

 12 کر اک ےک من هک« راتوط دعا ندکب اح هدا | صکیروش

 ندنول هدکعح سو لا هلوا یدتا ترطح نس هرو تنواءمو

 مے هللا لوسرا ید تا هر وج لمروتک هد وجو جد شبارپ رس
 یدتشا ترضح رده شدا ککح هروتک هدوجو وامسخ ندنوب هدمع>

 مررونک هچاکن ددد نس هرکصت دک دعا ادا ماع یکتاک ند كس

 تاودوبا ندنا نس هروب لوبق یب رکا هللالوسراب هلون یدتا هری وج
 هس نب تبا لسو هيلع یلاسمت هللالبص هللالوسر سپ هاواهن تداعسو
 ندتاث یه ر وجو یدابا راضحا هن رش روضح یتا بوردنوک مدآ

 ۵ دحاکن دع تودناداژآ یاو یدر و ینا ک مج ما ا تولید

 لوسر هکر دلکد قال هک رای دا هدنراک دتشا یربخ وب ۳ نک

EEیاب رفاو موق فوغ مرح لو هلع یلاعد هدا یلص  

 یراقدلا .دکنح لوا سب راهلوا یییع هتلذم قالوق بواوا نع رارمسا مز

 رلدروع ر دبا 0 هل یعر هم دص ةثداع رلدتا دازآ یررمسا

 ہیک شعرا یک ړو رخ هداز نده ر وج هننافلعتمو ابرقا هد ګا

 ۳ غ هللا یلص لاعدیس یدتبا هکر دلو قن ند هر وج) ن زم

 بژی اب وک کم کد 2او مدقم هک حوا ندراک هن هل. .3 مز

 ۱۳۰ او تا

 چ ندندناج
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 هوو یداک بودا "تی رو عواط تاتهام نده دم ی نددناح

 ی“ یز, بواک ترضحات م د بوس هب ةو ۹ ف هعفاووو یدریک ۱

 با ی 2 د a اک "جاو هلا ی مانا هعقا و لوا نوربدست دا ریساو

 داژآ كم هلی و مو ن وصع> و مدیا راو دیما 4 > الوا قرمش»«

 یس هلج لزا | راے اس هکلب مدلیوسزوس هر روح لوا هدخاب یرلذوا ۴

 زغجزفرب ندنرازق م 8 ف یدیغو مرح مب رقبا دازآ

 ساک کا ر رار دناو مدروتنک هرب ی قح رکشسب یدرب وري خاک:

 7 كىش ن ندرت | هدر اور و كن رارمعا قاطصلا ی یلکود

 ٠ ت هللا یضر ند ردح لب ہوس وا ( ید لیا روع هرز وا راتاو ا

 قاط ص1ا یب هلبا لسو هلع یلاعت هللا لصادخ لوسریدترا هکر دیو رم |
 3 یربندرلن ی دت ارمسا یراتروع نوح كلدرا ى هل ته ض 3

 توها 4 لوا تو زر ېکدنکرا را بوش ود ادح ند-جاوزاو لها ۱
 ِ لدتا ق رص و راح هلا ق رط نی٤ کالم یدیشعا هلع هز

 مدتیا دمو دنک یدک نالدر دیا الا هرم طی زرع رب ت«بودا لزرع نکن

 | هلواهدزمايممزب ادخ لوسرو زوبدبا لزع ندزع رل هیراجزپ هک ردیبرغه |
 | هتاف تضح سی زو هيا لاوس ند رورس لوا یهلثسو زو
 : راش كَما لزرع ندهراج هک و1۶ هللا لوسراب هک كدا لاوس توراو

 تورو باوحترض>لوا رد. 4ول رد .هرا و ىم ناھا هو ردیلکد 4

 ) ۹3 یهو لا ویعلا مو یا سا < نعام اواعت ال نا م ley ) یدشا

 ىس انە كنال نالوا هد رس تردحو رلندیازب وج ۷ ندند را

 | ردوا یننالراذی | زی وجت یلرعو رلیدید ردکعد اولءفتنا مکيلع سآپال |!
 ن دعس هلا یهجرو نناشس هدش وئود رسول و ( عا هللاو راد د

 تعز ان نک رارولآ وص ندوبف هدنسارا یرافغ دیعس ن ہاع#>

 نورگقب ندشس هلیبق جرزخ ناس هک و.ااحو یدلوا عفاو تععاو
 وار جا ترا طخ یرع هاع6>و یدا یاد نی٤ سهل یییلح كفوع

 هاع4>و ناس هکیدرا هرژوا هجو ول دوق او تقی و یدا یساعع ۱

 یدیارزگب هنب رب رب یراغوق كرلنا راب دلاص هیویق یب راغوق ید یسکیا

 كرانا س یدید ردع اغوفو د هاو یدید رد-ع اغوق یدبا
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 هاع4> هکیدراو ۵ هدب يه لوش ب وشود عارو ت وصح هللا ہم 1

 هراصن اناس قهلوا ناور زاق ندنزوب بوروا قرمو رب + زوب كنان |
 هکیدرغاح ھن رح ا ھم هاع6> و 0 ریل راص)ا الا هکیدعا دان رد

 كرلنا هلع رس تعاجر ندراصااو رجاهف ید د شارءألاب هنااا 3

 هژوا مقاو طع ؟هتفرب هک دا قز آرای دکح رلح الس بوراو هنناب :

 بودا ومع نده اع۵> ناسا نوراو هاو ناس نوک رب ند ۳ 1

 یرلفیلح كناو راب دنیا یالا وید ن ويلوپ نیکسذ هتتفان هک ندکفس ۱

 ودع ندناشس رلتااب رل دتا سالا ید ند دوع ن نب ورگ نالوا

 هد: قفا لولس ینا نب هللادبع رل دروک ندنف>ت ب ودنا امدتسا
 یل ءدهللا یطر قرانب د زو یدیشهروطوا هلتعاجرب ندتف.دمو قفاوم

 مرا ند ز نوا ن هک وبلاح ی دا رضاح هدا لوا جد هد

 بواک صو رهق هدک دشا مواعم یاوحا تافل. و یدشرا دنعالوو ۰

 یدعت رلب داو ترهشو ت وڌ هلا زی“ مزب یسهشاط رجاهم وب یدتا |8

 ندرب ىلثم كرلنا هلا ري . مام حر هک هللاو رلر دا وا ردا دلماعم هل رول هر ا مز

 ( كک اب كبلک نعس ) رد راشعد هک ردسک ییدد كرا دک نیدکوا 0

 كلرراوخو یسلس> سفن ay یدا ره ندنکيدىد كرزب زرع هرادیح :

 سو هبلع هللا لص ید ید فب رش ناد یدصعم ندنگیدید 1

 ید تا تو داو هلم وو ید دک بز ول نو-ءلم لوا هرکصادنا

 هرکد رهش یدک یرلنا هک نکیدلنا هند دل یادت ا نشان د

 ی هگی دست | كد رش هدر فرات نا ی تورو

 ندارا لوا قرا و دز را ردا هاهات دو ۳ ولو دلک مس مدلا کت ریس

 هد اق ترمضح لوا و یدلما ضرع هنر صضح لوا مالا یرزوس یکی دایوس :

 صاق یا ندعسو نافع ن ناععو ی قددصرکب وا ندا کا |

 روو هی یک رشا ند داسعو لوح ن سواو ے ےس ۲ نیدجو ۳

۱ 

 كہا نبا یزاوآ یدابرف كهاع4جنوج یدبا ناوجر برق هغولب دح

 هورکمیزوس لوا ترضح یدتا مات قباکح لوا دز یوج یداراو ٤
 ا كب زاب هکر د رود و یدلوا ریخدم کک كن رونا هجو نوئوط ۱

 کن
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 | یدعادز نس هلوا شابوس ندا دا وا ك.صعو ظا یزوسوب نس

 کاب یدشا تروح نا ندا نب یزوس ول نوڪتح ارح ها و ال

 قود یدسا دز نس هلوا س ءالکا شاكا بودیااطخ كعالوف كنس |

 چ بودیشدا هرزوا ق هک و مدتشا ندا نوڪعح اد هلا لوسراب ّ
 رزوس لوا یکیدلب وس كفا لوا ه دنسارا الا او مدعيا اطخ

 بودا شنز رسو ځی و هدیز تعاججرب ندراصناو یدلوا شاف |
 | ددعا جر علق بود,ادانسا نالبرپ هنیدیس ثاکعوق یدئک رکرلیدتنا
 | هک ردو مدیماو مدتشا ندنآ یزو ون: هک رولت ادخ یدعادز

 یک الب نب هکزمس هل بوردنوک یو هن ربمغی هدیایوب یلاعتقح
 كردن یلبع لزا مهلا ) ید شاو مرلب وس یگ رڪعوط هس ود مرلب وس

 یرب-> و دز هک ردشلوا دراو هدناباور بو ( یشدح ق دصبام

 هدساع لوا هنعلاعت هللا یطر تباط> ن رع هدک دردشرا هز سطح

 ترضح مل هروا نوب كفا: وس یزپ وق هللا لوسرا یدیا رضاح
 كنغوج كنتاداس هنده مسردیاز وج یک ا رگاد ینا

 در لسم ندع تدا عا هللا لوسرا ید رع رود هزر هشمادنا

 || ت رضح راهدنا لتف لال ایف یلاات ہذاعم ی دعانو هرمشب ن دابعات

 راهد شاشاب هکمردلوا یتباحصاد ام قاخ هک نبزتسا ران یدتنا

 یداقاعسا تاغ اوهو رلتدجوک ندل زنم لوا یدتارما لاطاو
 جا یسا لکد یت دام كت رضح لوا كج وک هدق اسا نیلحاو

 لوا تولوا لوخسم ۵ اح EA و هدیا ول یضرذ د ندکجوک

 هک اردا ) راهی وس زوسو رهیاو لاح ها زوس هدنعح كمْفانم

 ثعابهت هللا لوسراب یدخا بوراو هثناق كر طح لوارمض> نیدیسا
 ترضح كدروب جوک هداوه یسا نیسلحتوب فلاح هکتداع هکیدلوا
 ی دشا دیسا یک رسا نس یرا زوس یکیدید رک حا ص یدتا

 هش عد لولس نا یدسشا ترمض>» لزرع” اص ینو هللا لوسراب

 یالوا كر راوخ نالوا كرورع هکمدآ هل وش مسرراو هب هنندم رکا

 كسدا رلید را هلال وس را ی دتا دیسا هراء ج بو روس ند هن دم

 رک اورعانسوردلرا لر راوخو كرلبلذ ارز راج روس ندهند یتا

 ردن وجا رام ءو نوال وس رو ن وا ادخ تزعو نسش الخ
1 4 a 9۳ ۱ ۱ ۱و( 706 RIESE RN FIR? AFR EIRET نر IEF 117۳13 EYES ETAR IPI TFET 7 و ^ 3 
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 ی چ مو سن تن یک سود سق

 Aa روھ اد ارز روت ارادم و قثراکا هللا لوس زا یدشا هرکص ا دلا

 را هر ھر لء یا یو مد هم رو فب رشد هر 4 تان ده كاج

 راد عا راد حار لاک هلا ت داوو رها وج نوا SN کال ءو

 ہد هسنب دم رهوج لواو یدیشلاق یت اصقن رهوجرب كجان لوا قحا
 0 هرهوح لوا یدوهد لواویدّعلوب هده یر ند دو هار مان عشوب

 | رڪ هشیدم لها ندنکی داب ییراجاتحا تدش كن هدم لها

 ۲۲ بانج هداشا لوا یدیشعبا بلطاهب هدانژ بویمرو رایدتسا هدساهد
 | موقربما كنا يق رل فرم۵» یرابدوب هاکفب رش مودق كنس ق>

 ی دلاق روع۰# یدنک و یداوا ییلمو ورتم یسهگ یتراما جات بولوا
 كتراماو کالم نكد ىدا لولس ن ۱ هللا لو سراب ا يک روس

 كنوباک | کالاةاط یب ودس> مرجال ر e قحا نغیدناوا بلس
 | كعفانملوا دزنوح هکر داوا د تباوررپ و ) ردلبوس رز وس یلاثا

 || نالوا ہدنف رش سلح لرو رم لوا یدتبا ضرع هثرمض> ییرلتاکح
 رابدعا بو رادرمخ ندلاوحاوبیئا بوراو هتاق لولس نا راصنا ص

 || عفاو رکا رایدلب وس رازوس هلوفم وش ندنس هدنروض> رع كترضح |

 .هيليار اهغتسا نوعا كئسات لرد هوت بوراو هاو كنرمض> لوا هسبا |[

 هےیابا بر ذکت نس ب واوا لزات نآرف هدکناش هک ادایم هعیا راکناو |
 بويل بد رذ-و هنرضح لوا راو دساع ول لر ندرزوسوب رڪڪاو |

 نا سپ راد د ردنا یترمضح لوا هلکتیا نیع هککیدعد یرا زوسوب
 ی دادا نیع هدنفو لوا نامش یدنک هک دلل وس یراز وسو لولس

 ي٤ هر ن الب تور او E مسو هيلع ل او هللا یلیص ا درس و

 | ردقو مربخ مب ندنرب ج كرازوس یکب دتا ضرع زس دز هکیدب ||
 | صبب هنط راع ناعاو تالو نا سد یدد ردا وس نال دزو ٤

 | راب دلی بوسنم هیذک یدز وید رفیوس یرغ وط بون اشیا ردسٍو
 زا یدز یایرفا ضعب لد زو راب دتا لج هنطاغو اطخ دز رلیضبو

 هللالوسر لدتا نس هکبدیغوب ربخ مجه هدشباوب د زیا بودیاتمالء
 یدابا قیدصت قفا بودا بیذکت نس سو هيلع ىلاعت هللا لص
 هکر داونم نددیز یدید راددعا ذاا نعد نوعا كلا نس قلخو

 نرح تاغ تواوا راوس هک مو ی هداز ندلاوحاو یدتا

 ۰ تاوالصلا لصفا هباع تا اکیس مدروک 6ا مدرون 9 هل: رلهو ۱8
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 3 یرابسد یدتاو یدقاب هم وزوب كردا میش تورو یگالوفو یدک 3

 نولوش نرذلا مه ) یدوفوا هجاك هتنآوب یتیف اثلا ةروسو یدلبا |
 یدوفوا ید, باولو ) اوصضع" ی = هللا ل وعر د٣د نه یی ی 1

 هرعلا هلو لدالا هر عالا ۰ ۳ رها ت ۵ .رملا لا [تبعحر نل نوا وعن ( ۱

 هلن ا د-.ء هکر دب 9 مه ) لس نيف تا نکو نوا و هلوسرلو

 تاق یدبآ هللادبع یدا ید نا یداراو لیغوار تالولس انا ١

 ۱ كب اط > 5 رع نوج ی دا ینک قف اوءو دل دو نم ۱

 ۱ رود هست ر او هب هسه نر هللا لورا بو دیا ب E در مو> :

 ههالاد ع روک ذء م ال یکیدد رانوسس؟ یف جشاب كفا لولس ناب

 ۰ یاباب ےب 3 لوس بوراو هاف كلر طح م Ma یدشرا

 كنا توراوی ی ديفا 3 نیت هک روم اکب هارد كع الف

 یسال هایس هل 9 حر رح نوڪعحادخ عهروتک هکقن رش روص> شاب ۱

 | مددپ هک ردن امز قوج ردراو مئسج رو تعفش هدانز هماباب هک ا روا ||
 1 UF رب ییلتف كنا هک رداو | موقروق رگاو رب نداره م) زا ماعط 1

 توادعو صادر و هدک دروآ یان ند هروب شرایس در هک

 لوخد سب مالوا هدندصق یا ماشتنا نده لوا بواوا لصاح |
 ردع او لصٍا ك E او وود ك نکلو مالوا قیس و_عهح 1

 1 كال نان هلن اد,عاب یدتا و هلع لامد هللا لص هللا لوسر

 1 مزب لر دب ی هگعادام رو هب هک و كئاو مدعا دا ره

 ۵ دءتر >> لوا هکر دلش ) ردک رک ممتا کالا هند اکا هوا هد ارا 3

 ۱ هللا دع روک دم هدن رک داک دو طوم مان قیععلا یداو نولود دسادناح

 یس ابب بوک نک ندل ویو ید روط هدنر زوا لوب ب ور او ورلپا
 یهود یییدلوا راوس كئسایاببوشا ندا هدک دشربا لواسن هللا د.ع

 یدسا یساابیدصاب م کم هر غا ۳ رد كنهودو یدروغروط بورا

 ا هب 4 کم ی” نوصتح ار ید ۱ هللا د د هللادبعاب ن نسرلب د هل

 گز لو و رو ا و هلع یامد هللا یلص رو ی و

 | بج را روک یلاحوب نوت داو سب نسنس سخاو لذا ردلوا هعا

 ِ یدشرپا تواک هل لواسو راع ل اعد هللا یلص هللا لوسرات یدراردا
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 ندنسات زاموف هک هک هئاوب هدم یلولس نا ماا هللادبع هللا لوسراب
 هلا ت و روک ںوراو ها كرل اا ترمض> سد ف دوا 2

 هک اموق شعاب یزید كن هود هل غانا ب ورا نس هود فس اب

 لذا 2۷ ) بودا ناز درو د یر دیو هد ڪک هاو هذ دم
 ندرلنروعو ندرابیص همان عل ر د (ناو-نلانم لذااناو نایبصاانم
 یسانا یدروب ههالادبع لیتغوا ترمضح سا مرمقح و راوخ هدابژ

 ندابغ هکر ردیاو ) رلب دک هی رال وب بوکسح لا نداواس نا

 لا موج هل اد. ااا یدسشا هلواسنا هنغ اعد هلن | یطر تاڪ

 بور وج زول تګ د یققةانم لوا هلا باط راهعتسا نوراو هاو

 ضارعا كنس نوهع> اړخ ید ا .دابع یدتا ضارعا ندزوس لوا

 هوا هدز زا تولوا لزا نارق هد تناش تاکیدربوجزو بودبا

 اذاو) ردبا ناب یلاحلوا تیآوب هدنیففانم *هروس مکتن ر دکر کک

 ارو م4- و ور او وا هللا ل وسر مک رخت سا است ےھا نک

 كأ 4 هصعر هص3 هد هو رضوب مهو ## نوک مهو نودصا

 ا یر ند هاب دص 6 دک یدلوا مفاو

 را ره سو ۵: اع یاس هللا یلص ر معج یدشا هک ردشسر , هتک

 و هع رو توئآ هعرق هدام ییارهطء جاوزا هدک دیک هرفس

ERSا ایک یا و را فیچ  
 هل ی یب هر ةهس لوا ب ويح دعات ۳ هعر 5 هدئس هو رع < قاط صا ید

 هل-هلوا نزا بام تینا یا ۳ ردش ه هلحار ین یدرو وک

 عراف O هدهورغلوا نوحو راددر دن: ه هد بور دما ند هلحار

 0 ود هدعضوم ر بیر هب هن دمام كدئود ورک بوئاوا

 یاضق تو دشا ساد جوک ن ربدشا ییداف جوک هداتقو رس

 ب واک هلزم ورک نوج مدشج همشط ندهاک رکشا نوحما تجاح

 توادرفیداراو مدد هتلسرپ ندرافطعزرح مدروک مدلاجلا هم هس

 مدراو هرب ی ورک تولود لار شود ندع و

 در ردلک و ی هد م اک نیا شلاق جک مدارا ی دژ دیو

 رو ولو یی هه بود ن طظ هدا هوك ی
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 او نسلا رص 5 اصوص> یدز وا شو م ناقوج هدرلنا

 ید اوا بواوا ہل دوه رلز داک وب مجدوه ند داوا ندنتسلا

 مدلوب ی د هدس نوح رد اھت هللا یصر 19 رله ایا "رهت

 هسوکرب الصا راک بو> وک »4 هکمد روک مدلک هنر اف رک و

 ی بواب چ داوا باغ مد ید مدتا دعدنک یدتیک شعاذاق

 وعد وااکب مدروطوا هدارا لوا ولد ماثو هدنرب لړ سد ررواک هعمارا

 لطعم نت ناوعصو مدنا رادععر بوراص هع یکدم بودا هلک

i RTGS: ۷201171۳۲۳۲۳ 

 سا توسط سس ۳

 | ترضح هدتش اور رو شعا شلاق هش درآ رکشا یتاوکذ "یلس

 | بوشود هده اکلزمع بولاق هن درارک ٹا یتا لسو ہیلع یلاعت هللالص

 | نون ردشاوا هنب اعا بولا یی اشا نالق بونا وا شوم ارف او

 || ینبراکوب رکشا بواقوریک ندرکشا ناونص نویهگنا یدیشهرویب نیبعآ
 1 ردا ه-ٌنلاع هصعاا ) وا ل وشم زا ناودص نکا رز ردبا لیهح

 نات وب هدک دروک تب بوش را هر مغیدناب اب هدستقو حابص ناوفص

 | د تباورر و یدبد یدتک رکشل معانا قاق بودیا نظ ردوشک راز
 : شعروک لب م دەم ندنلوزن قا با عج ار ز یدلس هدک د روک نب هک ردلوا

 ندنسادص كناوفص یخدن ( نوهجار هیلااناو هه انا) یدتباو یدبا

 : راوسه هود بوراو حد یدیدلوا راوس هب هود هلا كج راکب بوروط

 ۱ هکک دشر اهدنامزلوُانهرکش)یدکح بوتوط ییراهم كن هود لو او مدلوا

 جدو رلدنازوا لد كفا باصعا سد یدیارلش# وڏ بورق ن وک

 هللادبع نالوا ی دص هژوسوب ادتاو رل يدلب وس یرازوس یراکدتسا

 || حاقرب ندرل. اس هکر دبا تیاور ریبزلان ةورع) یدیا قفاذء لولس نبا
E۱ یک توات ن ناسح رابدتاتعذاوم هلواسناهدصوصخ وب  

 | هکردلوا خد تیاورپ و یکی راب ریغو شخ تنب هنجو هلاثا نب مطسمو
 اهنع ىلاعت هللا یطر هشاع یدیا ند هج لوا ځد هعافر ن دز

 هدنسارا قاخ یرازوس كکفا لهاومدلوا دتسح كدشرا ه هندم ردیا

 یدخا هشباع هک ردلوایحد تیاورر و یدیشاوا شاف بواو ع ویش
 ییرازوسهلوفوب كکفا لها سو هلع یلاعت هللا یلص ریمخی و مایا و مانا

 و یدیغوب ماهاکاو ربخ جمب ند هصقوپاما ید ارامش
e 
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 یکیداک هدیآ هدرلنامژ یرمغ ارز مدلو رام تيس هک در ى ا

 a هتان لها هسک ندا یدعبا دکل هت وب ق٣ رو فطا

 یریسغو ید نح روطوا بواکح ها ید رروص وی د رد هج
 ید نهرو دیقت هخهروص مرطاخو لاح یک یمیاوا هدمراک هتسخ
 تفخ مرم رادعءر اب مدد مه ییبس كنافتلا مدعو كندورب لوا

 یاصق هدهش دم هلا یسانا كعطس هجر مدنود هکلوبا بواوت

 كندش دم هدتقووا زوده هکمد هيج هار نالواایهم نوح ا تحاح

 لوا وخ ره هکی دنا لوا ن داع مز, ىدا EEE حارئسم ه دز رله اس

 دنکنا یغابا كعطسع ما هدلوب لد ردیک هکتیا تج اح یاضق هپ اضف

 عطس نہر ی دید ( عطس سەت ) ی دشود هنتسوا یزوب بوشالوط
 هدنسارغ رد حطسد ماا مدتان ردنا هشیاع رواوا كعد نوساوا لاله

 نس ردنا ما شد ب وکوس ن وهت رعصسم چا هر یشک ناو تا

 نعردا مانشد نوع هکلغوا نالوا ندنیلوا نب رجاهم هدناورر و

 دشکنا یعاا كعطسم ما هرزوا لارتم و تب و جواهصعلا)

 یے سم یلپ-عوا داد شود رهو یدشود ھه رزوا یزو نوشالوط

 عدد نوع هکلغو| ید هڈراع هک دعا امدد رهو یدردا ادد

 یدتبا عطسم ما هدنب و يج جوا یدرلب وس ی رازوسوب وید نسر دا
 ردم وسب مدتنا ی و وسره a ا هد داص یا

 بو دبشا یرزوس لوایدرب وربخاکب نب رازوس ثاکفا لها مان عطا
 ی دتا هشداع هک رداوا ید تباورر و ) مداوا هتسخرب ید
 تودنک ندمرطاخ ءم ت جاحءاضق ہ دک دتشا یرزوسو ندا

 هکردلوا ید تناورر و)مدنود هل وا + ورک هسا مداک هی ھارا لوا

 تیاورر و ) مدلوا شوه بوشود هرب بودا دوعص را رب هعامد
 یعدنک بوراو هنشاب ویقر هکمدابد ہد هک د دشا یربخوب هکر دلوا جد

 ریصقد مدیا هدلالمو هودا تدا# مدلک هع ات ورک نوح مانا هرویق

 رد دمت رک هتسخیدتنا بورپ و مالس بواک و هيلع یاد هل کت
 ندزوسوب و مدیک هغ وا ماا مالا هک سم رر و روتسداکب مدتیای

 اک ترصضح سد ید كلا قیفح و صع ند رانا یربخوب مدار

 قلح هکر درزوس هر ول مدا هماناو مدراو ماه مانات مانا یدرب و ندا

OEE E E 
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 هک ۳ 3 یو ۱

 ادح نوط كيک یکلکوک ه٤ ع هشداصیا یدتا مانا رارلب وس هدیقح می

 یا یب وزو هلوا تل بم ب-اصو یور بوخ هکنروعرب نوح

 هلا هلوا جد یرلئر وع حاقرب كا وزو هدا تع بوو هدا ز

 هدنعح كلا ندنز ود دسح بولوا قو یرلیوج بیع كئروعلوا

 یزوسو قاخ هلا ناس مدتا نب رارابوس یرازوس یلاشءا كنوب
 و

NTو ر تنه شمس را هرکب وبا  

 هکر دیماور هیغاراب نسیلا هت ق> انا یا یدتنا هک ر داوا ځد تباورربو)
 نسهسیگنا رادرمسخ نب نسو هلوا شاف رازوس هلوقءو هدنسارا قلخ

 ۱ یدا روذوا نارد هدن- سور اقوا ا مرد مدل شاب هواعا بواد

 1 مایا رلغا اکا یدتشا یدعت یدیشمامشا یرازوسكفا كلاع قاخ

 : ىدا تور و نکس اکب هرکصن دنا تویلغا 9 ید رگیوا 1

 یدمریک وقل وا هع زوک و a دو ۳ ا ردنآ ۹ 5

 تواوا شوه دشداص یدتا هکر دب ور ندنامور م | یسائا كتەشىداع ۱

 یاوا نانو هدهباح نو کیدررباد نولوط ریس ۱۷۱ یدک هنش شار لع

 هلن | لوسر ردا اهنع یلاعد هللا یطر هشزاع مدارتروا هش رزواكنا

 ی دانابلط ید رز / ةماساو یا رم لع و هلع یلاعت هللا لص 0

 : قلع هلایعو لها رورس لواو یدروب تروشم هدع اش مے هلارلتاو

 | تروم هلا ههاساو ىلع ابلاغ ه ساوا ولعبا هرواشم هدر وما نالوا

 | هدصوصخو هک رداوایخدتیاورر و)یدرعیا زواج هبیرمغ یدردبا
 یدرکیا زواج هب یرمغ یدردبا تروشم هلئع | ما یسهدلاو فلج ها

 ! ید هلنع اما یسهدلاو كن هعاسا ه دصوصح ول هکر دوب یدتیاورر و)

 | بن زءداب وب یدشیا هشیامدک ردلوا ید تیاوررو) یدروب تروشم
 || هللالوسرا هکبدید هدنناوج بنیز یدروب تروشم جد هلشج تب
 | .دشب اص مردیآ تیاجو ظفح یععالوقو یک زوک ن ند راهن هلوءموب

 كفا ین ز یلاسءتقح هلرببسیطاسءنحاو عرو یکیدتیا هدمشح منب را

 1 بص یش ادن رد ر كش ز نکل و ی دلبا ظف> ن دید و

 ا اما یدا تا هل هلا ا بولا
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 یعاماو ی لپ 19 یرغ کارا رز ندگلها كاس ن هللا لو سراب ۱

 ادخینعب ( 4 ریش اهاوس ءاسالاو كيلع هللا قیضب هل ا لوس را ) ید |

 تروعیرمض نداهداند هک لاحو یدهروت جوک یا a6 رزوا كنس 2

 هک لوا هکحروص ندهد رب یعهب راح كنا هللالوسرا و ردق وج

 ا روس یرغوط | کو هسرواب ريخ هر هو ردرا توا هب هشااع زدنوک و

 رکا هدمابا لوا ثااسر نرضح هک ردشلروک هدربس تٍ 11 ضوهدو )

 نوکر یدرروطوا نورحگو لولم ویت هرمفط ندنسهناخ تاقوا

 یدتا ترمضح یدراو هاو كنا هنع یاس هللا یر باط> ن رع

 هکهرواب نمد ی هللا لوسرا یدتار ۶ نسر دهن نس هدهعداووب رک یا

 تالیلد ج ۾ ؟یژوسوب یدسا ترض> رد, زود قفاش ردنالب نوسو

 هک نحروآ اور یا قح هکر دوب مد ردراو لب یدشلا رع ردیمراو

 ۱ عج مو ,تناعش اه اک هکن وحلا هود تاک س هکعادنا كس |

 كنس یلاعت قح رواوا هدولآ هللا هند كاپا یرلقالا بوئوق هن رزوا
 یس لات قح سا نمردنوڈ كکس هکررزوا ودیا ظف>ندنا یکندب

 دلاع ج اوخ رقبا ظ_فح ن وعن ند. ٹک نالوا هدوآآ هلبا اشا دا ٠
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 هرکصخ دنا یدلوا طول واک شوخ رب رقت وب لسو هیلع یلامت هللا لص

 یدشا ناعع یدشلب وس زوس هدیاب و هلا نافعن نابع ترمع> لوا

 ددا ترضخ رد الب e هک ردول خر > مب هللا لوسراب

 هک روک اور یاءدق> هکر دوب ماد یدتا ناعع . نسربد هلا لباد هل

 يکيدشود كکاوک كنس یلاهت قح هکنوعصکنا هشودهرب یاکلوک كنس
 هرب ك اباتر کوک دوخابو هنکودتا مدو عضو كن و

 هد هیاثءوب دکنوح یکهاس كاس یاءد قح زالوا یطار هنکب دشود

 ها ظفحو تنایص هلهح ول یکهزتح مرح 7 سد دداا وم

 لا هکیدتا لاوس ههجو هللا مرک ند اضن ره ا

 ردفود لیصا لز وسو هللا لوسراب ید>ا لع نسر د ه هدا ول نس

 یدا ترض> ردراو بلد دن رزوا كنو و رد ناب ر زد - هم رعد ایم

 زا درام نوکر هکر دو اد ی دشا یا رم ییتعردت كالراد

 نه هلج یخدز ل درافح ندکعالا یکنیل» هدژام ءانا دا رالب و زا |
 هجا تال تت ت ت ی ت ا تم تس یسخن سو توام سم سوت
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 ۱ هللا لوسرات لدا کردراقرح نوڪ یزکد رل لو هک دروب كدتا

 هم درا ترج نوهلنا ی لدتا رس قدرافیح نوا تعقاوم کم ۱

 نوج یدروربخ اکب واد رداکد رهاط نیلءن یک دکغانا بواک لیاربج
 هیایا یو کم وددراع,> ندککارا ردک ابیات كالم ییاعت یرا ترمضح

 ها لوسراب یدررپ و ربخ اکس یلاءت قح یدیلوا ررفهرعاوب رکا سپ
 رهاطاک- ندع د>ا لالح بم رق نع لاح تیم> ه :وط شوخ کر طاخ

 ین رء لعرد |! مع لات هللا طردع دص هشداع تر طح ردک رک هساوا

 هو ندهدد یراکم ردح ی اک ےشااع یاوحاو هب هر رم وح لوا

 كشر هک رطاخ ج هدب 2 یا ی دا تورونک ها ییدد ر ترمصح ۱

 ۳ ۱ ماگ ای ۵ "بنارپ ند ها هب ر قج هل وا لصاح ههیشو ۱

 رده ردنوک هلو ی هکنوصع> رخ هلن لوسراب قول یدتا هدر ۱

 ت ی هوا تبع بح وه لند هش اع ورندلاسء اغا لد "EE ۳۹ كنهثداع

 هب هسداع و مد رزوغوب رمچ 3 هک هکراو ردقوش مدم رو ۴ ۵ تین و

 مروا تكا کمد رک هوا 1-1 نو مدیارید تو یر جو

 ی دیار یری لوا بوک نویف سپ یدیاروب وادوخ ا بودبا تاغد هشیاع
 ندگلیع ی ند هشراع نب ید-تا هدر هک رداوا جد تداورربو )

 ENE وتلا 3 صااخ مال نا رتب هنسا ج یرغ ندگلکا و ١

 5 رداوا جد تاورر و E هسا ج یرمس۶ع ندنصولح ندیع

 ه"رک اپ ندنولا لزق نع ندصلاخ یالط هشباع هللاو یدتبا هدیرب ||

 یلاعت هللا یلص هللا لوسر ردا اهنعیلاعت هللایضر هثداع یدرربو ربخ
 یدلک ەلە? هرکصذ کا لاوس اخ سا ندهد 1 و هيلع

 هرکصت داو د چ هب یاد یادح مد ۵.ط> لوا یدوو وا ه.طحرب و

 (یله ف ,قاذا یغلب دعف لجرنم یر ددد نم ) نیس هورک یا یدتا
 هکند هتک لوا مالآ ماعتا 1۳ هل تناعاو نان کو هکر دیک 2 3

 ادسخ ردشع ربا اکب قیفع یساةجو اذنا كنا هدنفح ےل لسهامب

 شفت رب قیععلا ىلعو 5: : هري هنا یرمغ نر ابا زاها هکنوک >

 ندعس نزا هند یر کاک ابا ند شک لوا ن Pa ؟ذ

 توف هدعلا ق اکسی هللا لوسراب یدتا ب وداق هانا دام

 ۶ ل # د $ 1٩



 ب ۲۸

 عاروا نف وبات رو ما هسیا ند اس هلک سوا یتشک لوا رکا مردبا
 رو صا ھل ھا ندنس هل رق حرز نالوا زع را ادن رو رکا

 حرز هک هداسع ند ٤س سل زرهدیا ارجاو ذیفت یکب ما كس

 ن دەس هک وبلاح ردنا دشداع یدک لاو هضاب | یدیا یسادتعم كنس هل بو

 ترمغیوآ نوکلوا نکلو یدیا ی شک اصر مع ند هعداو و هدا.ع

 ۱۰۱ نا رخت راا هلال ودنالت دان دان یدنآ بو وطتیجو |
 | یتا هددسا ندکم وق یدنک ارا ا دلو ین نس

 هکک دسایوس نوه | یزوسوب نسو ردلک د بساشم اکس كم ردلوا
 هکر مط > نب دیسا سد ردن دئموق حرز راب وس الن و هکنس روا

 یدتا هبهدارع نب دعم بولاق هغانا یدنا یلبغوا ىع كداعم نی دەس

 E 2 ؟ ره نایلبوس یژوس لو نوح اد نسراب وس نالب نس

 ندنف رط راةفامو نسعفاثم نس هکردوب قیفحو ز زر ردلوا نوساوا |

 رلرجر رخ و رلیسوا سد نس ردبا هل دام ندنناح كرل:او نس رلیوتزوس
 | تورو نیکسد هاچ لوا نرصضح یدلوا عفاو لادحو كح هد ايم

 ردبا اهنعیلاست هللایضر هشاع یدک ندزوس لواویدلبق شوءاخ

 ید راررد شرا یرلت اک>وب و مدنا هك ةا ك گر ص مانا هدتفواوان

 ۱ كموژوک و یدم رک وه وا ههوزوک ب رق هر هک ۲ ییاو نوآ ی کیا

 | هلوا حورح مرکح ندقلتعا هکمدبا اور یدکی د بویه روط یا

 تویتسا نذا نوتاخرب ندراصتا یدیا راتهروطوا هدا ید ماناي مو

 لوازب یدلغا هل هلع توروطوا هدموکوا بواکو یدرمک ورګا

 ۱ تورک ورا ندو لو هلع یلاعت هللا یلص هللا لودر نکا هدااح |[

 ترضح یلدا وس هد-#> ےب زوسو و ید روطواو یدریو مالس |

 یحو هدعاش ےب هترمضح هکیدیا یارو یدیشهامروطوا ہد اهم
 | هک رداوا ید تاورر ندن امورمآ یسانا كل وڈ امو یدیتهاسلک

 هدنس هههرتد دعا هشااع هدد روطوا مدنناو كندشیاع ںواک ت رطح

 | یدتا نامور ما یدلواهن اکو هکی دروص رورس لوا یدبا

 | رد مشا یژزومس ناب وس وب ا ااغ ید تا نرضح ررد ند هما

 | بوقااق هشدام هرکصت دنا ید شا هللا لو راب من ید تا نامور ما

 یاداهشو ییساشو دج كاال قح رورس لواو یدروطوارادقهر

 هک رکذ
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 ا ۳1 اعد ی” هک هلوا رم كوا ها 1 ف ا لوارلب در د

 ۱ رداص هاگرب نوش 2 رکاو هاا راه ظا یکهددلوا ها 0

 1 لیف هیوتو ها بلط تر دوم بودا عوجر هنا دبخ سا هسا یدلوا

 بودا یا چھ یکیدتا نک لوف نوح ۹ ردول قیفح

 ۱ ترمدح هدا عوجر هنهاکرد كنلای قحو هلی و ندهانک لوا

 هللالوسر نوچ ردبا هشیع هروب لوبق یسهب و كنا تید> | لالج
 ا یدکی د یا كع زوک مب یدشا ماف ی: رازود )و هلع یا هلا لص
 یز“ > هده رب رلددتبارلنا لر و باوج هنسّه> م دتا هعردامو ردو

 ۰ كچوک هک و: ااحو نب اسب دکمر و باوج هنرمضح سد زر
 | هم روا . هللاو هکمدتیا مدمسم اموقوا هنس قوح ندنآرف روو مدیارق

 هک وک بوشار هر کرم ال و5 كام رو الدوس وپ هدناش مب

 دمهانک ی نرکا رد دز سش اتا بودیا باو طبراک ا مسو ر دش یارب

 e بولیب یہ دلوا هان نا قحو نس ریا قد دص

 نوعق>ادخ نس روناشا هفارنعا عسلی یاتعاوید مدتبا یهانک لوا |

 تكفسوب کالا نزول و لاشهر هناشو لاح نالواهد رعلارا لزمس هلعب

 ناعتسلا هللاو لج ربصف ) هکیدشءد نامز لوا هکەرواوب یتساباب
 مدنسا ك« روتک هع رطاخ یعان كب وقعد هک ردناواو ( نوفصنام ىلع

 هانک یو مدااط بور دنود یعزولو مدد یتوب سپ یدک هع رطاخ

 هسلیق رهاظ یعراهطو تءارب ےب یلاصتقح هکمدنا رولب ندع داوا
 تاالد هغراهط و تاارب مب ترمضح لوا هکیدیا لوا مدیماو ردکر ک

 یاس قح هکیدا رک هک رطاخ ۸ ن | مدار ,د رروک شودرب ردیا

 ی ےک درول كرمصح ندنا یعدنک و هرود م کت ,درعح ۳

 هدرلدار شو هدرا رسم كد هتماو رک ت ولا

 لسو هلع یلامت هللا ی ص رمد 5 هللا و ردنا هه لص هد تداص هو وا

 ۱ ندرلنالوا هد و و لواو یدیس» ۳۹ دص دن علاج ند ناڪ لوا زونه

 ہد رطح لوا هاگات هر گندی .تهالوا مداو قعیج هرمنط هست ج

 هساواوالک تو هر تح لوا € ک رهو یدلوار جا اظیراثآ لوز یو

 ل يک

 سپ رد زا دیک کا E وی هد ریس ۱ هدا
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 ید هما یاب كرورس لوا یل د صار شاز ود ندا تس ماا

 نوار لوا تلاحلوا لوح یدنروا یسابل یراکدددرب هش رزواو

 ورا ن دنراونا ر راسخر بو ردیک یاسا ندن زول ب واوا یلح

 تراثب هکیدلوا وب یالک ادا لر دنا حد بواکود رار یک یراهناد

 ناف ةر یرمغ ندبلاسءد ق>ح 8 هعواوول مدتا 5 روتک هب ۳

 ا ر ناسا و ردیآ ساو لج كا كا لبیک راد اش

 هوا اب ف روح ی--ا هام هک ردل وا ید تساورر و ( یدردوک

 لسو هياء لاڏ هللا یلص اعد س سا یدد نس ردنا تنوشح هل وب

 اواح نیذلانآ مجزا ناط.ساا 2 اعلا عا هللاب دوعا ( ی در ود

 ند رو ؟هروسات ) کلرخ وهلب مکارم هو. ال کیم دیصع كوالا

 نوج ید-تا ةا هک ردلاوا ید تااورر و ( ید وو وا تدآ نوا

 هرکصا دنا ید وا یا 2: ت وداق رکب وبا مانات یدلوا لزات مارب ى:

 هیطخرب بودیا عج یتاراو یدک هدجشم# بوەږچ هرشط ترضح
 ید روس تعا رو هراس کا اا نالوا لزا هدىاب ول رک صد دا یدوفوا

 یسایاب ك هنانا نی حعطسم غوا كثر یسهلاخ ل کی وا هک ردب وص )

 قیارفو رەد كنا رکد وا هلذا ات عدب و ره ص ےک رو و تولوا تود

 ةصةےط یھ وک انو یدرر و یک هود و هوسک بودا نا تک هلردءس

 تاب هر هشام قیدصرکب وا نوا یکبدتا تعفاوم دوام هدکفا

 هققن رک ره ییلعس و رک صد دعس هکیدتا نيڪ ن وک ل داوا لزا ما

 مک لصفلاواوا لنٌابالو ( هکدردنوک ت یلاستقح هرو هوس و

 هللالییس ىف نرحاهلاو نيك اسلاو ی رقلا ىلوا اوت وب نا ف-عسااو

 قیدص ( یحرروفغ هللاو مکل هللارغبنآ ن والا اوعتص و اوفءلو

 هکمروس ن ودحهح ادخ لب یدشا هدک دنا عاسا یدع او

 aa یے سم هرژوا کت هدوه»م ندا س ه-هاراب ی اعا ق >

 ندنا ین هعفن رک ره هرکصا ریس یدتاو یدربو ترا ها تور و

 ند رو ت اتم ی هللا دع مدن یک یرواسن سم ماما عدی اعلم

 ا ي

۳ 
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 : و شا ا قح هلواراو دا لا E ناو هک زد تا لفن

 لزات یتءاو ك هسد اعهک راردا ردا ( کک هنلا رها نا نوبحالا )

 ےک دشا یدتا یس هج وز ه یر ا صدا ںوہا وا مدعم نڊ زالوا |

 نوڪەح اد یدتا بواوا رار د 4 وش 4 وڈ E هشلاع قاخ

 هع رزوا علب هکنسبمرروک اور نس ج بوبا ما یاو ردن الی ززوس لوا
 بویاوبا هللاو قوب ید یا بوباما نس هشوق شاب هلا هی رخآر
 هش رزوا 3 رم سا ردک رکن ندشس هشداع نوڪع>ادخ یدتا

 | بوبا وا هکردلوا خد تیاوررپ و ) رروک اور هجا یرما هلوةءوب

 1 ( ےظع ناتهب اذه كل اھ“ ادهب ےاکت نا ا نوکبام ) یدشا

 ییفالخ لزوس و نودا لوبق یزو وب ندطاص د ص لوا یا!

 ید روی مک هت ىیدایا ناشع هدنننآ قار كن هشااع هرل لب وس

 اا5 ورش مه فا تالش وااو لوول ولن او و
 : ماف هومتعع “داال وأو ) هکر دشمروب جد هدلح رب و ( نيم كفا اذه

 هدش داحابنک و (عظع ناتهباذهكناعسا ذهب ماکتن ناانل ن وکیام

 ,دنضهب و هرزوا قلوا كەك ن یبا تیاکحوب هدتسیضمب كریسو
 | هن یساکو درکاردشلوا تاور یخد هرژوا قلوا كن هماسا

 ءهشیام نوح هک ردلقت ) ردق وب عداه ج ندلج هدراوت هس روش! را

 دماخ یراتآ لوا ترضح یدلوا لزا یرلتآ ییءار كن هش دص

 هرلثا تودروتک یرلایلد وس یزوسو نم یرل-هداق بو دنا تءار

 كن هه دص*هشداع هکر دک رک كلب و یدار وبارجا ف ذَق دح

 تب و ر هدرفس یرضرب دوخاب و هد رةسوب اهنع یلامر هللا یر

 1 مان لصاص پب رق ه هش دم یدتسلوا عياض ید هنس یخد

 ففوت نوجا قءردلوب یدنب هتيس لوا ترضح هکر اردنا هدعض ومر,
 یدبا قو یراوص كرکشاو ید زماوب وص هدل زم لواو یدروسب
 هنس كنا رلید- | بودا تیاکش ند هشداع بوراو هتناق رکب وا قلخ

 هدل زبهرسوصرپ هلی وش )سو هیاع یاسمن هللا یلص هلا لوسر نوګایدنب
 یاد هللا یطر قیدص رولوا توف رازاغو زاها وب وص یدانا فقوت

 كرامهر ورس لوا دکرد روک یدلوا هج وتم هنا زه كن دشا هلع

 هن دص *هشلاع س راو هب وه وا بوی ا دیک هک ل هسا قشا

 سس
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یت اق بودا باتعاکب رکب وب اردیا اهنعیناسذ هللایضر
 زا ہک وس رزوس 

 | یدروا هم رک وب شو, بو داروس یک رون غو موب بول اب
 ن و٤ا وا ندوه وا ی هيلع یلاعت ها یلص ع درس ن

 یدناب وا ندوع وا ترمه> لوا سل مد هد دلو ندمر تودناریصوبد

 | اوس ےب نوچ رداهشداص ( رکب ییالاأب مکنک رب لوابیهام )یدسعا
 : شعا هدتلا ك هود دش هدس رکم را.د ردلاو و فود مغل دلوا

 ٭ یداوا عقاو یسهو رخقدنخ هرزو یلوقربس لهانک |هدلاسوب یهو

 نوچ هکر درلشهرونک هللا هج رربس باب رازرید یخدباز>ا دوزخ اکاو
 ندنسلاوح كأن ليم یا ر دود رضا ی سو هیلع یلص أع رق

 RIE رھ بواوا تھ هدالب ف ارطا مود لوا ید رايح بوروس

 مالسو تبط>ا تی ۳ ند هل_ج لوا زاب دل وط لرم ەد هاش وکر

 هدنسلحا و رح رلز ال وا مد ۳ هرلداو حج رای دن اکو قیعطا یا نا

 1 E تاج ر_ د دزو ا رسا اولیا ه رک ص کا را داوا نط وه

 ندرلب رغو یک لیناو سالا ی هدمهو قاف تبهاز صاعو هنانک و

 كاع دیس یش رق رافکات رب تک هب هکم رادسس وک بی رق 4 یم رک

 هدص وصح وب هار ااو را هدا صا رک ھا رحو كنح سو هيلع هللا ملص

 ھس راک دک لإ نوج نایفس وا رار و ماکصتسا شرت دراز ودهاعم

 : یادد گن درک نوجا تصء 9 بولا TE ام هرلذا یدلوا ففاو

 یدڅ ودنا ء-ه اعم هوادع لد هاکزرس ہک لد-کرادد- 2 ارملا

 (الهاو ےکبابح مه ) یدشانایفسوب ازوب هدا لاص,ن-ابورپد)اق ندهلارا

 مدراب هز هد وادع دع AE لوا یسولکوس اه كعاخ

 زا لیف راتخا یک ىلا ندشب رق نوطد نایةتوبا یا رلب دتا رتا هيلدا

 كنسوتزوا 9 لمرا وهب هبهک تدب نم هلج ات لوا هل هل ارانا ځد نس

 هرکصندنا هلوا لص م هغ راودد هک نعکو که ک ےل وش لمریک هل

 یزوس هدب ان وډ ل هلج و رب هلوا قم هدنوادع درج هک هدب ا نیع

 ۱ زود هک ج لا ندنکنح كنا هلوا ع ا صرع رندزب هم ادامو هل وار

 | رای داغاب قا*یمو د-هع هرزوا لاون* لوا بو دایک یرلک دید سب

 1 لزسدو ھه! نعد یز ر كراتك لهارلیدت اه: دضعر یسضعب ند شو د
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 ۱ رد ر دا هتاده زم عن : رط مر هک دیا لاوس ندرلنا ںواک 9

 | یدتا رانا سر رد رقا هتاده یی هس رط لدح هسخو |

 یمرغ د مزب سا د ر احا ء|ےاعو سا تک: له رپ دوها ال قا ٣

 : هاب ربه كن هک تان هک نور زر ی یک لر لر هی ود ر دکر کد

 | زرهدیا اعطا هرلیجاح بوبلزاغوب یراءود یلک روا هجوقو زرهد ا یجس |!
 ۰ ر دیس وقت را لرءد ادحاو ابآ هک زراسیط هطوب وزرر و بارش هرلناو :

 ها رد _تتدا نادحا نجا یکی و رد روت ڪڪ ند يک دھو

 0 رس ن دن د ل دڅ راب دتا توداص هب اتد ی رد دو:ء دو>
 | نیدلالا رتلا ) هکید ردنوک تبآ یلاسعت قحو ردک رب رق هقح نکند ۴
 || نذال نولوش و توغاطلاو تاب نوتموب باتكلا نم اصل اوئوا |

 | نمو هل مهنعا نیذلا كاوا الیبس اونمآ نيذلا نم یدها ءالؤه اورتک |
 08 0 وکو ) یلاعت ها و ىلا ( اریصا هل ا و هللا ٠ نعلب |

 ۰ بوروک م کو یرلتم صور هر | یبهقناط شا رف دو هل نوح وا ِ

 : رلءدراو هنس هل هم ناغط : هر SAA کاتا لب ا رطاخ عارف و

 | دعوو رابدتا ضب رح هللاتفو كاج كت مح لوا یخد یراناو |
 ۱ فصل هدستاور رب و ی وص امرخ قالب رپ ماع كل رب, هک رابد--ا ٍ

 | سر كبموق لوا هکر رازف نیص> ن هشيع هلوا كرلنا ىل وصح

 یس امرخ قالب رب كل ربیخ قیزوس كنه وق د وهد یدبآ یس ادتعهو 1

 | ند دا یب و یدلبا تباجا هلطرش یناوا كرابدنک ومن هدشاورر و |
 ۱ ید).اراص>ا هن اق ید یرلنا توزاببوتت a هن رلشادنیع ی ساقال |

 || اوار و رایدلوا راكب ترد بودیا عج یتبرکشا شا رق نایفسوبا سپ |[
 هدنرکشم | كراو رلددر و هب دملط ییا ن يلط ن نااع< بو ا توا 1

 || مان نارهظنا ر هرشط ند هکم یدیاراو هود كس و تآ زو جوا:

 ٤ نافطقو تیپ وام 4 یو عجشاو ۳۷ هلو هدعطوم 

 كي نوا هک هد وش راب داوا یقیمط» هرلنا بولک هلبارشک مچجرب ی رب ره

 1 ریدعا هج وت هاب هخدم هلق اغلا یس هلجو یدلوا مجج رکشا
 هب هنده هو رک لوا نوج ىدا رربد بازحا هب هورغو ندددسو و 1

 رجاسهم قارشا یدشرا هب یون فی رش ع یر ی رله وت

 ۰ یدروس ت روم 4ا رلتا ودرصو و> بازا نودا عج یراصااو 1



>» 
 هدر الو مزب هللا وسراب یدتا هنع یلاست هللا یضر یس راف نام“ )

 كنهلخ رهش لوا هدک دتا دصق هرهشرب مظعرکشار هک رد هل واهدعاخ |

 ررژاه قدنخ هثفارطا كل رهش هسالوا یرلت ردق هتمو اعم هل. ارکشسل لوا

 تو روک بوغ مو لوبعم یز وسوب یو اس دشت . اعصاو لوسر سد |

 هد هثب ده ییوتکم م ۱ نەن د.عو رلبد روک ار ESN ید یا :

 یراصدا ءاواو هب 4 راح ندب زن: رحا هم ءا وا بوا وڌ هدا هلن رب ۰

 یدبح هرشط ند هن دم هلارا كس ج وادور و هر هدا بع ندعس ||

 ههو ا ندرلنا بورپ دود هر هني دم ورک دف اطرب ندنرالغوا هرادکو 1

 7 بزاع نار , و یردخ دیو ولاو ا ندیز ورع ن هللا د.ع ۱

 ترضح ay شی نوا رلناو یدرو نذاه رح

 ۱5 ید روت, بودا لع یدلبا بلط عضومر بس انم هغ مزا قدنخ |

 تولوا دودسم ها دین ارت اسو یراوبد هعاقو تاراع ینرطرپ كنب دم |

 هداشکر یراکد د ملس لح یرط رخآو یدیغ ود جاتحا هفدنح 1

 هدارا لوا قدلخ )سو هیلع یلاعت هللا یلص ترضح یدیا ارعک

 تواواعسقاو هنیدرالرکشا حاس لبج هکلپ وش یدروہ رات خا ینلوا 8

 هدنید كدهلس لج هاک رکشاو یدلوا حقاو هدنکوا رک قسخ

 راددر و ر ندن ايڪ” لزق نوا ر ورس لواو یدل وا هداد رارف

 هر . یک نوا یرب نوشرا قرفره ںوکج طخ هش ر قدتخا دباو

 یدروبنویهرب نوشرآر واهب یشک نواره هدشیاوررپ و ) یدروب تعسق

 هپ اچ تی ر اع نوا قء زا ق داخ ن دن دوهب هسظیرق یب و
 ریمغب هدن امز لوا هلبا رانا هک وبل اح و رلي دلا لیتت زو لس و لروک و
 كشد رقویدباراو هدهاسءو ص هدنتیام لسو هلع یاسمن هللا لص

 ل وذم هم زاف ق د: س یدر رسا نب راک داک هب هب دم

 دادعا هن اراب هدقم زاق قدس: و هدک ٩ج ق اربط ترضحو رلیدلوا

 علب عدس نویلشا هلبا مات طاشنو هلیهلشوخ لکوک رلناات یدردیا

 هلن رج هم تاولصاا لصا هلع تاش اک دحاوخ هکر د ساعت ) راهدنا

 ید شاک ررقمو نيم یعضوم یراةجهزاق هراصناو یرب یرلقجهزاق
 : Eسد ss eee meee رجا هم نودا هقانم هب ار ر نوا یسراف ن ا۳ باعصاو

I EAT 0 a8 NASEN تر و و کد ی مو و و ی ETTI 3 

 کازب و ردندزب نالس هکیدرردیا راصتاو ردندزرب نے هکیدرردبا

 4 رجاهء #7
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 یدبا یوق درم تیاسغب نالس هک و لاحوزوډ یلواو قحا ندرارجاهم
 هدشاب نع ك راضذإاو رحاسههو یدرولب وبا ج قعزاق قدحو

 یدروب هدک دا عاع-ا مسو هلع یلاعت هللا یلص ملا دیس یب ر هشقانم

 نوا هدشهزاق قدشخ ناما هکر اردا ( تسلا لهااشم لجرنالس)
 هکر دلوا ید تیاورر و ) یدرلشا شبا ردق يکي داشا كنشک

 نوشرآ شب ید یکلکی رد هکی دبا رزاق قدسنخ نوشرآ شب هدنوک ||
 E یدلیا تباصا یرظند کا لا هعصوعص یا ۳ سو نوکر یدنا

 نوساآ تسد ا نوح ا نام س هوصعص نأ یدّسا ترص رل دعا رع

 رانوسوپ ین لس هلباوص لوا بوب وق هب اقر یب وص ی اتیا

 توک رل و سابق ی هاشا یاب هند زآ كنالس یاق یرلذدوف وص لواو

 یداو صالخ لالا نالرلیدتا یک ییددروب كترمضح سد هلو |[

 یدیا قوغ وص تب اغ اوه هدرلنوک لوا کر دششرا هتحو ) |
 نوک هللح | نارا اب کا هکلب وش ىدا راو قو ترسع هد ه دمو 1

 هنرزوا شبا سو دیلع یلاعت هللا یلص ملاع دیس یدر راڈیا بورک
 ینددلوا جا یرلنراق هدقوعوص دیدش لوا نارا هکیدروک تواک

 یغارمطندنحما قدنخو رارکج تقثمو تجزور را شا شدا هدااح ||

 | یدکج ینارط هلیسف سةن ید ترمضح راررافیح هرشط هاب هقرآ

 ۲ قاراداد هنناراب و یدلوا قاربطی اب یسوا ارور« لوا هکلئوش |

 شاع SEE ارد تور و یس ەدعو را رع و فو یدردبا 1

 راسو هح جد ندب تاو رحاهااو زاصد الا رفغاف ةر الا

 ادا ا داهطا ىلع اد اوعداب نیذلا نڪ ( رعش ) یدما رد

 هلا و(نجر)یدباردویدیا رکح قارمط ترض > ہک ر داوا ځد تاوررو)

 ۶# ایاع ةنيك-ن نازناخ # انیلصالو انف دصن الو # اتردتهاام هللا الول

 هتف اودارااذا # الع اوغبدق یلوالانا ۶۴ اتیقال نا مادقالا تانو

 درکم یی هلک لوا بودیا ت وص عفر هدکح داک هب هلک رخآو ## اشیا

 ندیراصنا هللادبعن راجو ندبزاع نیءارب هک ر دب ورح ) یدرروپ
 هزب )سو هبلع هللا لص ادخ لوسر نوح رلیدت ارانا هک مع: هللایصر

 زد زاق نوکر قداوا لوغشم هغءزاق دز یدلرا را قمزاققدنخ

RESمک لپ ۰.  
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 سا توس دو لو سا ید سل سس سس سس |

 ساطر ندر كالوک و هباح هکلبوش یرددا شاط ترص تاور یدهیح

 هررمّع> ل وا ا aS بواوا جاع ندقمرق یاو یدرعیا راک کا

 نولاقمدنک نم یدتیا ترمض> هکردلوا یباور كرياج دنیا ضرع

 هسراو راس م نالا هک و ااحو یک تک ف وداق سا ماو 2

 سا دا س هال ماسعط یر ندنوک جوا یجدز و یادم لعاب شاط

 1 8 ۳۳۳9 سس ( بولا ۳۹ یکناوک سو هاڪ ها لص رب یب

 هکردروو یدارق یاد کیا كشاط لوا هکیدروا كناوکر هشاط

 هدنعاسوا ن هکنوه*> اد رلیدرپ واک ییرل>اتف» كماش ( رکا هلا (

 ترمز د-داط لوا هر کصادناو مرودهروک یب راک شوک لرد داد

 هک درود و ی دلوا تە کن ید یناد کا كنا یدروا جد

 ی هک نوڪ ادخ راددر و ك ی هر حاتم ك 5 (رکاهللا )

 ترمضرب هرکصا دنا مدو*هرو ۲ یبراکشو۲ ۳ من ی هدتعاس وب

 كالو نع ( ريکا هللا ) هکیدروب ویدل مق مات شط لوا یدروا یخد
Eو رس اعنص نداراوب هدنعاسوت ن رل درب و اک: یی رل>  

 هعفدروا ه ریصو ره هشاط لوا هکر داوا ید تداوررو ) مرو هروک

 رلزام سم یدلبا رکن ترمع>لواو یدتارو ۾ظ قرر ندشاط لوا

 ناقح ندشاط لوا یدتاهرکصتدنا رلردت اریکت نودا تةفاوء د

 2T رلیدتا ناکا یز کدروک OYE مدروک ن یرل-ةلندآ

 هك هنکیا ز ی و کتک هدفاندنآ یک اوا یدتا ترم >> هللا لوتزات

 ۳ هنات تر نصب ا صف ها ۳۹ هدس | لم هد وا د رار ےد ی

 ۱ نالوا هدنادم لوا درام توروط ت ترصح لوا هرکصادنا مد ایا

 یس۵ زوصمح ادح لوا یدتا نالس یدلبا رب رهن * یفاصوا تكکشوک

 ارت یک ,تکمدسا فصو صب ارد نالوا ہد ادم لوا یدلراتءد

 و و 10 13 هوا J زا لا یکم کما مب A د در و 4

 یر رسسک و رمصیقو را هذنا حح یکلا+لو ا دن كنا ۳ هعبق ۳9 ها CEJ | ربا( س
 لوا هکنوصت> هلا ردنا ناس ی لوسا قاقنا هدناود یح

 مدشرباهرلنامز لواو مدروک ڪک لح لا د یکیدرو رب كار طح

 نداک و ا ی“ دص ق وام ص 1 راسو ر ج E > ماناو

 هک تار



e 
 ماعه او یو ماع دح رلزا لسم ) هصعاا) روثاوار کد هدناصد تار

 لوا مدقء ندرعشریا یرکشا نعد هکید ررړا ل بچو ید ررلثیا هلبا

 قدنخ دماغ نوا +۲2 لا ا | تیک هلوا لصاح عارب و ندراک

 یر هتم او لاو ءاو نب رلنالغو او یب رلتر وعرلزادسءو ی دلوا مام یی ضم
 هد رق نب هکر دل وقتم ) رلید)و طوصمو طظوو هدراراص> دم دم

 هکیدنا یا ا ده ع و هلع ىلاعت هناا لص هلا رب عید یرلدد وهد

 رلنا هکمادام هک هلطرمش لوا راهیلوا قثتم هللا یرلنمسد لرمضح لوا

 : نافسوبا هرعنا ض رعت هرلدا ید ترعح هل وا مد تاپ هد ده وب

 ه-ظف رق نب هکب دنا س ا٥ا ن د-.طخا نن یح نکیار واک هداوب

 هلق رط ر ی راد-هع ن الوا هرم > لوا كرلنا بوراو هن راب دوهد

 یدوهدی> س هلق ندنرارکش شل یدنک یتد یراتا بورب دنا ضصقن

 U بوراوهن ءو هظا رق یب هل ماكنا يف سوا

 یدابا باب قد واک هدو ہق یراصح كن دوهد دسانن بک نالوا

 بويمر دلو ڪ ربخ ردیدوسهب یب> ندنا قد ېب وک هکیدا باک
 ضقت لا یاوعد نالا وهو مودم لحر ىلع ی لوخد عنصاام )

 | ردسي سر وغ وار میت نکیدلک اکب كيبح ین یدید ( دهعلا

 بوااح یی وق هن ی> ردشاک ہکعیا فیالکت دہھع صقن اکب الاحو |

 موشرب نس هکددر و تاوج با جآ ود عیدوھد یدتسا

 یدع كدردتا لاله یر لا د كموو یدن 3 نسهسوک تحد و

 بودی دان رب جد ۳0 و نوه سک

 | هدقاعهو هدهاعم هلاد-ز هک ترک ورک راو نسهر دتا لاصینسا

 و هلند رب یربع ندعلو غوطو كالا ندد زو ردزشعا
 ١

 2 ردشعالوا رداص كنه یز عرس مزو ضعن یزع ده مز نکلا رکر ھ

 كنا یجدزب سد ردهرزوا یک دنز نس> تیاش هد رل وشک وڏ مزب و

 ىجا تزعاکسهکحآ یوق بک یا یدتا ی> زرعا ضعن یبدهع

 | هنانک *هلیفو یرادنعهوقارشا شد قردعتهرونک یدمرستاودو

 هدنرلاو رارویاک هلبارا بدرق هک نوا بولوا ےظع رکثار نافطقو

 | ورک هددمزات نکو ک لدحات کر درلبا دهعهلب رو ردراوولتآكب
 : دروتک یدعرس تاک و ىدا لذ نوڪ ا مر یدتا بوک راه یغود
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 HER هنسا یرہغ ندقربو دعر هدنما هک درو کک تاور هزو

 ی> ردق ود وا ER مز نزار لک .دروک كس هک ی>اب لود

 هکر دنوصکتا كذردجا یویفاکب ید بودیارب وزر, بطخ انا

 یرزوسو و نسرونداصندن کما بوجاق ندگعبا تفاسیط اکب |[

 ق زوسوب هک نس تورم یو لسیخ نعد نس ردیا هناهب و رذع
 بوریکو را نوعلهی> یدحآ یوق ندنضفغو یدلک هبطغ بواک
 تا سد یدرافیح نداود ںودادلا یعک هکددر و ه-سوسو ردعاوا

 هورکع نس روابق توعد یب هکشداو یبحاب یدتیا بواوا مرن یلکوک |

 تودیک هث راراد یدک شد رقورا هیمهرو داوا ید هکمراقروق وم زانو ط ۱

 هلعب و ا لا A نو نس هدیک هکتالو دک جد نس

 هدکنج و درک اهکیدتنا نیع هاروت بطخان ىح هد التف یرلنالوا ||

 کسو واهل هلکتس ہدکر اصح كد نودیا قاتا هلکس ن هیعلوا لتف |

 وو یدید هد را یخد اکب هسروشد راتسصهوالب هنره ||

 ضقت نی دهع كل ریمغب 1" اوا رو رغم بعک هکی دلی وس تاک

 هراب هراب بولا نس ۵ دم اندهع ییدرب و هوك كترضح و ی دانا

 یدراو هان اج شب رق بودیا عج یی رط اخ ندفرطلواو یدیلق
 ندنرلس ر یموق یدنک بعک ورکصتدنآ یدردشرپا هرلنا یرربخو و

 یک دن زنب ةسیععو ساف ن شاتواط ابرمب ز ی هسوک ج اقر

 الم ینا رانا ید ایا م العا هربنا یرا ربخوب بودا توعد هشناق

 تكد و مودم ك.يح نس هکر لب دت | ںوتوط ہور م ی« 8 لوا راب دعا

 یدل وا نایس ما دهم ردفا واو لدم ۰ نب نعد داوا |

 هظل رد نب هدیلزا رب , ددنو یدهرب و ا E E ےزشاإ نکلو

 نوچ 2 ردلوهنم ) یدیا یضتقم یرالسعفوب یتی راک اله كن رب دو هب
 ی دساک جوک هدا ز هت رمضح ی دشرپا هل اسر ترضح ربخ لوا |

 قدص كربخو و هراو هش راب دوهد هظ رق ب هک الوا ےک یدروب و

 هللا لوسراب مهدیک نب رک ربخ هزب بولپ قیقح یییذکو
 هظحالم ن راوطا كراناو یدراو ه- رلارا كمو لوا ںودیک سد

 یر هعاق رلنا هکمدروک هللا لوسزاب یدلاوائ داک وربک بودا

 دود سمو و یراوب كح هساک نشد  ژروب 1 کا یا
 حس
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 ج سو نام ساک یا یزد تن تحت سد تن نت(

 دماع تاشاک دیسراشع | :Cî ی رل.شاومو تباود هلج و رروب هن وط

 ( ربا یراوحو اب راوخیبن لکل نا ) ید روب تاولصلا لضفا
 | یربضح ندیساو یبهدابع نیدعسو ی ذاعم ندعس هرکصذدنا
 توعد هشاو یربجی تاوخو یدحاور نب هل | دع هدتاورر و

 هسا قة ور رده ماو! رکا كراو هن رلیدوهد هطد رق نب یدتیا بودا

 || تاقالم هلبا دسا ن بعک بوراو رلیدتک ید رانا لریا تعدد هرلنا

 : رلب دا داشرا ممص یا بورک ندئلوب نعصت و دش ادت ا رلیدتیا

 ۱ ترش وا ع کک یو ا یفامد اعم
 || ی دصتم ه اوج هد اع ندعس ی دلب وس ازسا هدشاش ییاعصاو

 ا رلبدلک بوئود یجو و نک کا ت ویموق اب نالصم یالنا شکوا
 | ( لیکولا منو هللاا ) یدترا ترضح رایدروتکر بخ هرورس لواو
 و راتالوا رمّطاح ہدف یش ساع یدتبا رکن هک ردوا ید تیاورر و

 نی سم هورک یا یدنا ترضح رلد دنیا رییکت بودیآ تعفاوم ید

  ۳۳۴0سس aaa aera, a هس شرا هزبس یرصلو نوع كنيلامت قح هک هرس ن وسا وا: تراش

 مالسا لها یر> یرا د مع ضقت كنمو دهد رو ی و تا

 دا لواو یدلوا مظعیرالبو ۳ یرلفوخ هدقدل وا شاف هدئعارا

 یه ور ح هرارفو ك افطع و كتا ید ب واوا اد یرکشا کد

 ندشسوا كا هرد نالوا هدنسقرش بناح كتو دم یس هغاط دوهلو

 | نیصح> نی هنیعو فوع نب كلام یزداق كراناو راب دریک بولک
 | ندفرط رخآ كن هرد لوا یرکشا هل انک و شب رقو یدا یرارف

 تولک هن نعا یرلکروب تام لا لا یافعص نده قکوشو

 ا رروب لامقح هک یدل هرخ ی رازوک ند س اره و بعر تبا

 : تغلب و راصد الا تعازذاو مکنم لفسا 7, مکق ود ن ا ذا)

 | اوازلزو نونم ولا ىلا كلانه انونظلا هلان ن وئظنو رجانخا بولقلا

 هنب رانک قدنخ بارعا دونجو بازحا شویج نوچو (اد دش الازز
 ناهد رع ارز رلپ دتا بچت ندلاح لوا بوروک یدنخ راب دشرا

 ت وک ترد یر , دوا نوک یرکی س یداکد شاروک هنن
 ةف هر منط ك ھا د لاوقالا فالتخا ىلع نوک ید یمرگیاب و
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 ید 5 اا لسم هکر وس رلب دتا ہر ص اع یرلن اسم بودا فدوت

 هکر دا ون )رلیدلب وس زوس عرق ج دفن اطرب ند رلقفانم یدلوا كنت
 ی راهش رخ كرص.فو یرسک هر دج یدتا مشق ن بتعم ندرلعخانم

 تح اح ءا ڪو هک.اطد نیما رد-هلوا رع ر ندر کو لاحرر و هدعو

 بت 3 دوج بوادلا یز لورو ییامت قح نامه دلک ورک تورا و

 لوتت داو ۱ ید قوم لاع ق> هدص وص> ول ۵ دن رول هر و رو رغو

 ر هل نوش یهنیدمات رای دتا بلط ددم ندشد روه ظا روث و

 یلسا نب ةلس بواوا فقاو هلاح لوا لسو هيلع یلاعت هللا یلص ملاع دیس

 تالحكن هثیدمات یدردنوک هلبارازویجوا ینه راح ند زو هلبا رقنرویکیا
 سوا نا ید هورگر ندرل- تو رلد دا, ه ظقا ی زارا تصحو

 هک رلد د-تاو رلد درس وک رھا هربا سم یک یرلع» 8 كناو یطب۶

 و یرکتالحو لا کد هد هش له كراو بول ود یعلاتم هدر

 5 هلو لاعتەللا لص ندریمعب i هل از وس وب والو ا لوغ غم

eو رفط ندگر لوا یرکش ۳۹ 2 3 د کزراقروق ردق وب  

 رو ورح ندلاحلوا هک E دد دره دا ت ٹراځوا ت ۴ هت دم

 ند E و اودحراف ماسعم ال برب لهاا م چھ دفناط تااو داو (

 (ارارفالا نود رب ناهروع) یھ امو روداو نانولوش یا مهنه! ۳

 هنع للاعت هللا یار رشي ٰیدابع هکر ه هدئهانا هرصا اک رد لقت

 تسارح سەي مسو هيلع ىاعتهملا لص ارم هلتعاجر ك ارا

 دص 3 ره روح كنرمضح لوا ںواک هک هلت ون راک ره و یدردا

 روک ندقد-نخ هکیدمرپ و تصرف هرلنآ یادت قح نکل یدرردبا
 ترت > لواو یدرردبآ عن 2 هل اطو هلا قوا یرارود تكنهاهگار ر

 دظو اع ین رر ص» 8 اج هدرا یک ها نع س# ی تن

 رک اهدع لا هللا ید ند هفت رص ا اعرد دص هک ید ردا

 صو ا ن دهس نوګاربمغب ترض> .دن رلنوک قدنخ یدعا

 مردنا ت 7 ,ک a صاوو یا ی دهس ورم دن وک لوا ردنا شبا رب

 یک کرک یوم لوا ا ا ات سم اید r ھر E لس <

RE aS > 

 ۱ چ ح ال .صا ۹
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 : ندعصوم لوا ناسد هکید روژاوا یوحو یدارل_ثهام هد حالصا :

 بو راو ی دسنک هل ره ترضحو را هرک و رجا بو دا موجه
 یرمضح لوا ن هدک داکورک تویشواو یدردا تاسارج يص وه لوا

 a ددرر وب ویدردا تسارح توراو دوصوء لواورکو مداردیصدا

 || نیرغیا فوخ ندنرلکج هک ندنرب رب مه كفدنخوب راک رکشا

 بوبوشوا ترضح لوا ید تب ولر یدیارید ندعطوم وشالا |
 یدیلو هکید روب هدلاح لوا ملا وا هدي”

 فان لوس رل دتا ردیک نالک لوا هکیدروس ANS کس ادص حالسر

 ا طو یعضوع لوا نس ھه ول دهسا یدستنا ترمع> ردص قو

 ید یلص لوا نودا لوقو ما ملا یعد> لوا دعس ها تسارحو

 ید رزرو مایق مر ارحو طفح تادلاب هحر ها رورش لو ہد رح

 قدنخوب هکیدروپ مدتشاو یدردا طاشحابوعیچ هرمشط نده" و

Eدابعاب هکید تا ۳۹ هرکصتدنا رد زواتآ راک رس رلتاش الوط  

 هدکناب يدشا ترە > یدد كىا بور وباوج یجدداعرمشب یا ا

 ندنعابا: یدک هدعابهللا لوسرابللب یدتآ دابع ردیءهراو هسوا ج :

 یدتا نرمهح رردا تسارح کب رداح کر هک ردراو تعاجر

 ۱ ندرلک رمثم هیارا لوا رک راو هش رانک قدنخ هاکتع اج یدعا

 | رزتسا قاق هدسنرب ندزب پو دنا نوش یز رد راشلک ولت | حاقرپ

 هکرد روک یدراو دست زا ف لاح تواوا ناور هلن اراب ۳ ۱

 ندرلناسم و رلشم رک دنا لو نیو بولک 2 اجر نایفس وبا

 بودا تعفاوم ه هفْئاط لوا دز رارانا قواو شاط هرلنا هورکرب |
 نولود ورک یخدزب را دج اق راک ات ق داشاب هم ۲ شاطو قوا

 ندلاو>ا لوا یدتا ماء ىزاغنوجر الق زام ترم طح لواهک لدروک
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 هرکصا دنع سا یہ لوا ترصح ردبآ لسا ار ارادرب> یلرضح

 ر مدتشا قب زاوآ ی هی هل كنا هکلب وش یدوب وا ب وراو هوت وا

 ا هدقدودوا یینادا ونوس ت الص لاالبات یدغاب وا كد هحایص

 تساور یردحوب درس ما یدایو هلءعاج ی نالص نوویجهرمنط

 ليو تجریهلا ید ) رش داع جراهللا ( یدتاهرکصت دک دا

 هدا ز ندس هلج كياما E كلوسر داع رز هک هرس ن داع

 هک رددو رح اهنعیلاعت هللایضر ند هل مامهویدلبا تسارحو تعزالم

 هبج ارسآ هدس روح ۳ هکر , لسو هلع هللا یلص ربمغب یدّتیا

 هکهدتشاو یدلوا اد اغوع ے ظعرب هد تے كنك یدا لوس

 ترصضحو یدا رد كلوا 1 ۳ 1 هللا لیخات بودا ادن یدک رب

 تیاور ریو یدیشعیا عضو ( هللالیخ ) یتیراعش كرارجاه» هدهوزرغلوا
 راقک نوح هکر دشم روب هاا هد هورغ لوا ترضح هکر دلوا ید

 نوساوا ( نورمال ج ) رکیراعش رس زهدبا دصق نوش یزس
 راعشوب هک رداوا قیرط كقيفوتو عج نام كتاور یکیا لوا سب

 هدک دتشا یب اغوعوب زورس لوا سر هوا شلوا یرامعش كراصتا

 هدناتعاج ندیا تسارح ان هی یدفیج هرشط ندا هج بوت انوا

 یدعا داع ردنلصا كاغوغوب دکیدروب لاوس ندرلتا رل ید ا رضاح

 ماعدیس ردیسههک تبون كلا هک وبو ردزاوآل عزاوآوب هللا لوسراب

 ردشلوا عقاو هنسنه روکراو یدتنا هدابع لسو هيلع لات هللاییص
 یدیشهروط هدشسهرمشط كن هع> نرضح تواواناور هف طلوا دابع

 تولک ورک داع هرکصا دنامز ر یدیا هدراظتنا هن رخ كد ابعو

 دن راک قدنح هلاهورک رپ ندرلکرمم دودبعنورگ هلن | لوسراب ىدا

 2 ترک سد وردا کشج قواو شاط هلیا راز اعم شاک
 یدل وار اوس هنآ ن وقیح هر دلو یخ و سم یی یدنک ورک

 هرکصت دنا مدردیشا یشزاوآ كنسفن هک اب وش یدویوا بولا ەر ا ددلاو

 دا. عاب یدشا نوتانوا ندوه وا ترصح داد رد ھظ ا

 ۲ هکروک #

 تلو ن "را هعضوع لواات رتیدتک لب هب کر د تعاجر ند اڪڪاو

 ۳ارلذا را ی تولوا نام داش تبرضح راب دلکوزک هرکصت نظار
 یدب د راب دچا بوت ود هلبار هزابوبا ی دليا عهدندز ی رش |

۱ 

 م د



 ۸ تو 1

 یدتابولک ورک و رکصا دنامزر تودیک دانعرداغوفه اعوغوب هک روک

 هنر اک قدح هل تعاجر ند ارگ کس باطلا ن رارض هللا لوس راب

 ۵ ویک هند رورمس لوا راردبا یکنج شاطو قوا هلا را اسم بواک |
 لوغشم هرلنا هجاوا حابصات یدروب هجو هفرط لوا بودبا ےس :

 ےس ما رلیدب راجخز قوجو رايد اق بول ود وریک رافک سپ یدل وا |8

 ا و لھ هللا لص هلا اد لوسر ن ردا اه نع یاعتهللا ید |

 ندرا هورغلوا یک نینحو هییدحوربخ و عیسب رم مدنلوب هل هدراهوزرغ |
 هدنسهوزغقدنخارز یداکدیک یسهوزغق دنخ هرمض> لوا یر

 حورج رانالسم نو یدشرا تشم و تجز ق وج هرو رس لوا |
 راد روک هلت سع یرادوک لواو یدبا قوغوص تاب اوهو رل داوا |

 هکدد روک تتصم هر وش تاولصلا لضفا هلع تا اک ةجاوخ کر ردنا
 دن ركشل هرازذو ناغطغ نشك رب كشك ترد ندنرلشع هن دم

 نيصح ن 2 س هلاق نکا شد وز لا ی هر و ۱

 یر ادتعمو ۳ كنموف هرازفو ناةطغهک قوع نب ثراحو یرازف |[

 ۵ هد زد وک رخ هرلنا لس و هيلع یاسعت هللا ىلص ريم ترضح راب دا :

 هلا“ ,EN ا و کد 5 ارکا مرر رو عار كن راشع هش ده

 هن دم د رکا رلیدتا ا هک هسروق ر هکلا یش رق تو تل ود

 لود نصت نرصضح ممد یک یکیدید هس ررب و هز E كچ رلشع 0

 ثراحو هشيع هک ردلوا خد تباوررو )رایدلوا یضار هثلد رانا بویعیا |

 هلاصوب هکرابدلک هنناق كترضح لوا هلیارغحاقرب ندنرلع وق ودنک |
 یتافع ن ناعع لسو هيلع یلاعت هلا لص لسردیس راهر و لصف هن. |

 مص لوا هکیداید ترضحو یدزاب همانرلص هدساحم لوا یداباباط |
 هدلاح لوا هلیف لج هلرا یرلتداهش كتعاجر ندناعکا یب همان |ا

 یرازف نیصح ن ةشيع هکندروکو یدشرا بواک رضح ند سا

 هنور روطوا هلتمطعو رک شغازوا نیرلقانا هدنسلحم كیرضح لوا

 هج وت هب دلیع ۾ هرکص دک دن دیا مواعم جد یی کند لک نوا ت نییصم

 یک ابا ول زوک یسورواب یکلتیا یر سرا ۱ يعاب یدذتیا بودا

 كنسی یدیلوا تەر یار ساع تالوسررک | روطوا هاکیداو كح

 ید أ تواوا فح وتم هنر ضح هرکصادنا مدراد هلا هارمنوب ییرکول

 “ا
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 ت تا تست کس یکتا تاک مسلم ی و تو سس

 هسدا دا وا روم ام هلصوب ندشن اج یلاسعهت هللا رکا هللا لوسراب
 داره ل هما نرمسهلوا اد > یما رکاو روتک هور ییادخ ما

 ندیکیاوب رک او نەیطم هکب ما ردقوپ رعزوس جج جد اکا رک هس ردا
 یرغ ندعلف رانا نوصهح ادخ هسدا نوعا هتسلرپ همش یرسغ

 رادشود یدو هک راد دشود هبط وب نوک یی ندزب رلنا ز ری و 12-1

 یدلیا اط یهدابع ن دعس وذاعم ن دوس بو, ےہ رورس لوا

 ی زوس كرمضح ن, دیسا یخدرلنا ید رو تروشم هدیاب ود هلا رلناو

 ترضح یدلا ندنزا لزاعع ی همان م داعم ندعسو رلید اب وس

 قوا «نکی رز وا رس بواوا قفتم كيرع لث ا3 مات نوچ ید تا

 ی رارطاخ لن رلیصء» كرنا هکمدلبد سد مدروک ییب راذدنآ ندناک رب

 كنم راتکوش بوش ود هقرفن هنسارا كراكات ملا شوخ بولا هلا
 هدیلهاج مابا هلا لوسراب راب دتارادعس ییا مدن د هلوا یدّوم هنضاقتا

 رکم ردقو یراکد-اب هلآامرخرب ند هندم كنموق هرازذو نافطغ

 است قح هک هدل اهلی دمش ز هب بواوا قنوف دوخ ابو رهلا نوتاص
 تزعو تاود یز و یدرو تیوهئو دن ات هز هاکفب رش دوجو كس ۱

 یزوسو ترضحزردیا لوبق نوت اهل او یذلیق فرمشم هلءالسا

 هلن ارلناو هلهراب ین همان و دکیدروب هذاعم ندعس هدک دتسا عامسا

 تواود رماخو تاج فوعو نيڪ یدد ردا لحد لف ینا را مر

 یراکلتهج كبو لدکی هلا تربضحلوا كراصنا هک ریدلس و رلیدتک

 هرکصدناو ر دکر ک رل هسالوب رفظ هلهجورب هي هن دم قهلوا هد هبت رمو
 هکر درلشهروتک هدتیاو ر)یدلوا ادب لرازتوروتف ولر درب هدشااوحاكرلنا

 هن رانک قدنختعاجر ندنرلناولهد شرف بولید كنجرافک نوکر

 باطن رارضویک هللادبع ن لفوئ و یکدوذبع نورع ید ارلشک

 سا درم ندبراس ینبو لهج ییانب هءرگعو بهو یا ن ةمیهو
 نایفسوبا رار دک هفرطورب ندقدنخ بول وب ربوامالوقر ید هسوگرب مان

 كقدنخ جد تعاجر ندناغطغو هنانکو ش رقو دیلولا ندلاخو
 یدعا هئایفس وبا ورع یدیارلشم روط نوکح فص هدن- اش هتوا

 هلا ردنا اضتقا یدتشا نایفس وبا سرد نوع هفرطوب رس
EE ی رحم سس لس EF 

 | # ٭ دز
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  | ندنر روهشم كرات اولهد برع هک دو دبع ورع سد زریک ی دزب |

  نالوح بورک هنادیم یدنا راراتوطریارپ هرا ك یتا هکلی وش یدبا
 eR وش راق هج لوسر تاعکا یدتسنا بلط زرا بو رس وک

 | نوا 5 ا نکل روالدو تعاصت دلو نکل یدیارلشم روط |
 5 ع

 جد تاوررو ( یدر رب وس ےک توتعرا تارج دن واعم سک

 ی رش كاا دوب 9 رد ہت ود تسود رب یدتا ترمه> هکر داوا

 | ب ورتباح رارک: ورع یدمط E رورس لوا م هدا كلج بوج ن |
OKU Oa E یاس تست سیتی 

 4 هدب یش هد رکا ا ىیدتا بور ەداح هور یدەر و ندا

 | هللا لوسراب یدسا یضنيم ىلع هلق تزرابم هل-٤:بواک هک ر دیوي

 || نعد ( هيلع ه-عا مهللا ) یدتاو یدراص هماع چاو ن وصکنا 1

 1 هوا بلاغ هرژوا دو دسع نورعارو قاب راب هب لع اد_خراب یا 1

 یهلا ) یدتبا بوریدلاق لا هثفرط ناسا هکرداوا ید تیاوررو) ۲

 ادر | نزاج هرچ ی ةد دا موو كدلا ندا قنەدىع هدردن مول أ

 ادرد ق ردتالد ) ها اکب ینایهلا ردیلع وا مگ م کز و

 كورعو یدراو ورلبا بواوا هدا ىلع سپ ( نود راواارمسختناو |[
 ۱ ندد ےک ره AK شعار د نس مدتشدا ورعا یدتاو یدلا نلوب

 ىل ىدا ورع مردا لو. یا هلان هاد فتر كن E حوا

 هک هب هنس لوش نر اليف توعد نن یدسا یددتاېلع ردهلوا

 ىدا ورگ ردراک ور ڭا یلکود 3 هر دتح لوش نسالوا

 ۱ هکیرابد بوتود ورگاب یدشالیع ae عفو ند ی کاکی دل لدو

 قورو ماظن سو هیاع یلاعنهلا یلص در کا هللا رت یبهیراح هل هز تیک

 داعسا اک انس هسرولوا قحلوا رفطم و بلاغهر زوا یسا دعا بواول

 | كد وص كنس نیزمکقیا لاد-جو كنج هلکناالاو نسرولوا شا |



¥ ۱۰: ۷ 
 ڪي ا

 هلب یراتروع كشب رق یزوسو یلعا یدتاورع رواوا شاوا لصاح
 تردفو توق هکمرونک هو یک ردنن ه دل هی روش ارز رلي وس

 قجالوا وب مد .ک بولود ند کیا افو هع رذنزونهو مالوا شلوب

 | یداشجاق بوب مز هدنکنحرد ورع هک وب لاح و یدید رداکد شدا

 دصعلا ) ه عروس عا هك دلا ماقتا ند دما هد دیشع ا ردنو

 هلا هود ورع مدیا اتاق ةا یدعالک یا لع نینمولارما

 هفحالوا هد دیءاوت ندن كدرفر ندن رزرداهب برع یدتا ںواوک

 نسالوا هد دماود ندش هک تی نس لعاب سد نا تداسهش مع

 كجهدنا نالوج هدننادیم رارد اهب زونه كنس نسهیلبد هلناعم لغ ییمب
 مغلتس ودو مةداصم ع هلیلاط وبا كابا كنس هک ود لاحو ردلکد كتفو

 کنج یعنی ىدا لع هوک ود ا ےن ن کاو كنس هک نر . سا یداراو

 کود یکن اق كنس هدناوب یساضر ك: | هکعرسا و مردنآ 0

 تویلرکس یتنآو یدشیاهرب ندنآ بودا ذخا تیلهاح تبج یورعس

 هللایصر یراصنا هللادبع نریاج یدراو هن رزوا كنيلء رج اق 1

 هک وش ید لاق رازوا ی دشلقاب هش رارب رب رلثا نوح ردا امهنع

 ك داب سي كل دتشا زاوا ریکت هرکصادنا لذمروک ندژو یرلنازو

 هل صرع بوک جا رک هکردلوا د تیاورر و) یدردلوا الع

 تو دنا عطق یربس یعلق كورگ ی دکجریس هش ا لع یدلدا لح هب ییع

 لورع یراققااوذ لا ایف نينیلارمما یدلبارتا را دقدر هدنشاب كنيالع

 هلادنلب توصو یدنک ب وباق یاب ورع هکیدروا هلی وا هنن ربط هاش

 لوا هدک دشرا هیومنلا فب رش مم“ یزاوآ یربکت كناو یدلبارمک:

 هریبهو تاطخا ن رارصض س ی دلبا لو یورع يع هکی دل . رورس

 al هح وتم هرلنآ جد يلع راد داق لح ه-- رزوا لع بهو یانا

 هرکصذدنا یدلبا رارف بونود كج روک یتیزوب كنیلع یزوک كرارض
 تود هعزوک ىدا رارمط لدح او ند دس هن هک راد روص ندرارض

 مد تاب هدنس وشراق كسنیلع نامزرب ا یدن روک یروص

 كنيلع هرز ندنسوفروف هد دلی ییجنز یعلق كنرلعات بورتسوک
 نربز هک ردساوا ید تباوررب و) یدلبارارف یدک نوئآ هنفرط

 ییکیدتا یراک لوا ۱ كنيلع جهت علامت هللا یطر باطالا اا

 4 كن روک 1



 باطخ نیرارمض رلید2 | موعه هنعابتا تورج ید یسکیا كم روک
 | «رتترهرگ بونودرارط یدشود هندرا كنا باططان رع بوجاو

 تلوو یاسحاو رگاب یدّتا بويا هرن ەش نکیشعا لاو

 ینایئآ نکیاراج هللادبع ن لفونو نسهیقثوا مدتا اکس ہک ی ہروکشم
 ندنوب هکیدلبا دار رددیوط هثاط یتا رلنااس یدروشود هقدنخ

 | بوروا جلغرب هنلب كنا بوراو ین رم ىلع سپ كرو دلوا ییبهلشوبا
 | بولک هتناق نایفسوبا ساد رهو هریبهو همرکع نوجو یدایاهراپ یکیا
 جد نایعس ودا رلیدرب و رح کا ندرل داوا لو تالْووذو ورگ

 یخ درلنافطعو یدعوط رارق تر دح راو هرم قمه ںودیارارو

 یدتا سو هلع یاعت هللا لص تلاسر نرمع> رلب دسا قلا نولاص

 ۱ رلنوساا لوق ردقود رعجاح هتساهد نعد هشخ ن كنرلتد لرلنا مز

 | نینمژلاربما نوچ هک ردو مم )رلیدتک بولا یر هفیج لوا رافگ سب
 || تافتا هنح السو سابل كنا الصا یدرداوا یورع ههجو هللامرک ىلع

 سابا كلورع توروطوا تواک دن رزوا ت یسادن روزو لورع یدعا

 ) ع رکوذک الا هلتقام ) یدسا هدک دروک نغدداوا هرزوا لاح السو

 هکندروص هرئصا دنا ید ردلوا یثک عرکر یا وا هتک یا ی”

 یداب وس قا یکباوب سد ردبلاط یا ىلع رل دتا ردوآ .یتاق كنا

 # دالا رخآ هیاع یکبا تنکل # هلا رغ ورع لتاق ناک ول ( ر٤ش )

 هصعلا ۶ داملا دصب اء دو یعد ناک نم ۴ ھه ب ا3ا نم 4و نکل

 1 هرلزاپس# ا یو یتزرامم هل, ادو دمع نورگ كناصا ره شک نوکلوا

 | ن.ییع ةزرابل ) هکردشلوا دراو هدراسبخ او یدلوا عقاو ےظع مد
 | هک زردیاو ( فعلا موبیا یتما لا عا نم لضفا قدنناموب بلاط یا
 1 بو دنا قاقتا رافک یلکود نوک یساربا دوخ او نوکل وا ناک

 | نوکلواو رایدش الوا هکنج ندنف ارطاو بناوج كقدنخ ندروغوار
 یرزام ماشخاو یدنکیاو هلبوا رک هلبوش رابدلیق هلتاقم لده هه ات

 ما برح یدلوا توف ندیاهگو مسو هلع لاعت هللا ملص ندنرض>
 یزاع هل واو یدتنا ٽءاقا توقوا ناداات یدرو+ هل الب هدة داوا

 توت وا تماقا هتغشاب ههشاب ن وما زا ره ءرکصل دنا رلبدت ااو



HO #4" $ 

 هللایضر ندب راصذا هللادبع ن راج رلیدتا اضذ یرزام هرزوا بارت
 نوک قدنخ یدشا هک ردشعس ربا هومن هد+داحا ح اصص هنعیامت
 رافک بولک هلناق ترضح هرکصف دقدناب شوک هنعیلاعت هللایضررع

 هدتفو لوش بزا یدنکیا ی هللا لوسراب یدتا بودا مش هسا رق

 نوڪقح هللایدتبا ترمضحلوا یدیشاوا بد رقهبورغ شنوک هکمدارق
 لدا هءطوم یرلک دید ناعط) نسب مداس یزاسه یدنکرا ن

 بولوا تعاسج نا ترمضح لوا ےب زاسع ی دنکیا بولا تسدناو

 هکر دشسربا هتعص هنعیلامل هللایصر ندیلع نینمّولارعماو دتیااّضق

 هکیدروب هدننوکح قدنخ سو هيلع لاا هللا لص ریمغب یدتبا

 یطسولا ةولصلانع انولغش اک ارا مهروبقو مسهتوب یهبلع هللا الم )

 لاعت هلا ىضر ند هشدص هام ( سا تباغ یحیصعاا ءولص

 كس هع> كتر وح نوکر هد:ءاا قدنخ یدتا هک ردو رم اهئع

 بوی هرز ترمضح لواو یدیا راثهروط دکنح راک رشم هدنسوشراو

 یاس هلل | یطر ةا ید اوا ناو دزنآ نتيا ور رو یدبٌشمروط

 ندن راض > هدم هلبسانا لذ اعم ندعس نوکلوا نب ردا اهنع
 هرزراظر رک لدروک یدک ندارا لوا د ءم ن دعس هکەدىا هدنصحرب

 -یشکو لب وب نوزوار دعس هکو ب ناحو شمام روا ییراقاداو ییررلل هکشوک
 قرو ر لوغوا کا یدشا تو دا ب اطخ کا ل ما یدا

 یدیل و دعس ما یا مدا ن لوا قحم اکا راو هنتاق یلوسر كنادخ

 هن رالا ردنجآ یرللااربز یدلوا شی هرزرب هچساو د دعس تالغوا

 ( ضاق وهام هللایضش ) یدسشا دعسما مرق روق ندب اصا تفآرپ
 هلوا شعبا یمحلوا هداازا لزاو رد.ا ییرلکجهدنا مکح یاء"ق> یا

 نایح یداک هن رانک یندنخ دعس نوح را هدا دیهش هلا یجخز قوا

 (دقرعلا نااناو اهذخ) یدتا بوتا قوار نقرا وا فص هدر علا نا

 یداک ترسار ه رابط یراکدید نشا داعم ن دوس تولک قوا لواو

 مطةنمربط لوا نا هک ردر طر ملا كناسنارط یرلکدد لاو

 ھلک ہک نوفآ ناو نالوا دوح وم هدب ب هج ب ویگد ناق هتنلوا

 سو هيلع لاد هللا لص ریه هد:9 و لواو رواوا لاله یک لوا

 ید تداو رر و ( را الا نك هجو هدا قرع ( هک یدتا 4 ۳ رعلا یا

 هک کرداوا 3



#۷ ۹ 
 1 یدلیوس یمانا ل دەس هدتتناور رو یدلب وش دعس یزوسو هک رداوا

 | خج هب هرات رود ناج ند راب لکشم لواو یدا اوا حور دهس نوج

 ٠ یدكنجوب 0 صد ز روس هلسد رد تالوسر رک اادخراب یا یدتبا یدلس

 | هلبا موق راس ارژ مدیا ل٥ لارا ات هک هر داوا جد هسا كج دا

 | یکلوسر كنسرانا هکنوککنا رواک سوخاکب كیا لاتق هلبارلنا ندلاتف
 گللوسر EE ٠ رار .دراب هیج ند هکم مرورا دا بوت

 نکلو لبق مدام باش ےب ییهرابوب هساکد كجه دا كاج هللا شا رف

 | ییرافدلوا لوذسو و کت هظا رق یا هکرب ا ا

 ید وا رقآ بوکید ی را ءادعس لاشاخ سی عهدو |
 || ندهن دم كد رکسع راکرشم ردا یاد هلادجر قعسا ندڅ )
 | ینافطغ ییصشا دوعسمن عن هکیدیا لوا بیس هش راک بوقااق
 || هللالوسراب یدنبا بولوا ناس بوراو هتناق كریمغب نرضح هک رب |

 | نالس» ےب هسیک یه ندرافکو مدلوا نا اسمو نمو: یلاعت لا 1
 مسنساهنو مرو دنا نبا مسایوس هره هرلنای د رادربخ ندمنبدلوآ

 یدناترض> م هروتک ی كسارروپ هنره هدلاح یکیدعت مرهدیا ٍ

 یدتا د نسم رداو هدا ر قلئاش رپ و هقرغ 1 e كرلنا معنا ۳

 1 ناف ) یدتا ترمه> ملب 2 مسراید ەت هکر و نذا اک ن رک مرداأق ی ۰

 ۱ یدراو هنا هظب رق یب مەد سپ هل وس سیا راد وس هنره (هعدخ نرطا ٠

 | مب هکزسیمرولبب یدتبا هرلنایدبا یعدن كرلنا د" یلهاجماناهک وب لاحو |
 || زرولب یل رب دتارلنا ر دراو ملو لیمو مفلتسود هلص ولخ هره هن هرس |
 | دنکاج دع نافطغو شد رق ہک كلوا ہاک اوتالس یدتیا ےن رد هلی وا |

 ۱ نیدمرج شیاررلنا هک مسام زاقروق سرد ا مدراب هرلنارسو ردراشاک
 | كدڅ یزسور,دیک بولود هش زاراد e بواوا مدانو لولم |!

 نکسردسقو ت وڌ هتهواقم هليا دمج لزسو را هب وق هدنلا ك: اععاو |

 3 معاد رايد ءارلنا هزاق یزککو ؟ كزىس بودا لاص,تسا یّرس بود وا 8

 ۳ هذ قحو لب وس یرغوطردن یربیدت كاکشموب ویسهراج!دردو |
 هرس رل كعا كنج رادع نوڪا رلنا زس ىدا مع روتک هد رب ْ
 | بونود رانا ارز هک دمو و نهر یر هسوک جاقر ندشب رف فارشا |

 یرلةدوو نهر لوا هد ا هزکد رزوا رس دج Ha a را ال و

 ۱ راروا وا واعا تنواعمو راد ما و رسد هد تلا هل س هطح a 4 رد



> 
 هات او س رگ ندا معد سد , ادا هل و وس لوع»ء را دا رتا

 هک سرولی یی بوشوروک لسد رة فارشار 1 ناخد ہھس وہ | بوزاو :

 هظو رق یب مند كنناععاو لدو مزکه اوخربخو زکتسود زس ن |

 یرب> لوا ندنزو قاهاوخرخو قل سود زاو مربخرب ندن رب دوهب

 هل وس راد دا رلذآربس هیهروب وطهرلنا دان زاما مدا ما هرس
 هک لوا هاکآ و کالس 7 یدتا مەل لایمرو وط هب هسک ج و ردن هروک |

 تواوا ناسوس هن راکدتدا دهع ضقت هلبادجخ یرلیدوهب هظد رد یب

 لس هناهد نهرز هکر اءدو رلش هردنوک مدآ نوا دهع در دن هد ۱

 ردکر ک كسردنو اکس بولا را شک حاقر ندرولوا ناقطغو شی رق

 لوا دونشوخ ندر ه ڪات روا نرلنو كرلنا هد-هدراو نامش |[

 ید دل هدا هلاقمو هب راحت هللا رانا بودنا قتافتا هلکتس هرکصخدنا |
 بوراو مدآ یرلک د رد وک هدنخ ك هظد رفو- شاوا یضارهزوس لوا 8

 یدرونک یربخوب هرانا نددج هم دیامّضاح ہد اح لوا ن هدک دلک َ

 هک نکمر وهسرار د| بلط نه ر بور دنوک مدآ هرس رادوهج رک اسب

 یدستا بوراو هافطغ مع هرکصذ دنارتسا كا ردغرب هل وش

 زسرولب ی دلوا رگهاوخربخ رسو رس مرا رقاو مراتسود ےب رازس
 یدلب وس ماعلا حد هرانا یرازوس یکی دلیوس هشد رو نود

 لوا نایفس وا سد یداواعفقاو یتوک هسعج ندلاوشهام هصقو و

 هظب رف یب هل-تعاجرب ندنافطغو شیرف یلهج یان, فهرکع نوک
 یدلوا نامز قوچ یهلک هباراوب ز هکید ردنوک هش اق یرلیدوهب
 ن رابزکب روک قاره ویدمایداوا كالهزع ردودو ن: رانآقوجو
 یدبد كدیا هل هنوک سلاو هک هلوا  هدا کل حج ها قافنا :علکود

 دهجو ززاشا شیارب نوک لوا زب ردیس هتربا هعج ن رابرلب دع ارادوهج

 یرهسوک حاقر ندرگفارشا رس جد دهس>رب نقل یتلد الو ایسار ا

 eS eb ندرکفنارشا ار ز زرعیا كح لاد هک دالا نهر

 هرورضلایرس هسرواک ز٤ راد مزب د هك دلوا نهر هکءادام هد نوا
 یرلهسو جاقر ند زگفارشا هبلا کن ر اک هک دا دعا مز

 دود , بو اک ورک یرراسو دمرکع نوح رلید د 3 نه رد

 واز نت[ رک اسو نایعس ا E شر 5 ید تام
 حسسسسب 6

 ES E رس سام رک یی تماس سم محال دل سس RA ترا کا ما فسا هاب

TERS UC ۳۳۳ #07س - ج 0  aanسا  amam 

RRR 5 RELATES ITE NEREHET HTی ار  HEEE TENکر  

 یک 8
۱ 7 EE" 



TCE ۰۰: aE۳ ۳ : رز ۹606۱۱۴۳۲  FEN GES Eنا  

4 4۰4 % 

 هکر ایدردنوکر بخ نب رادو هظب رقنبوریک و شعاكچرک یزوس كو
 رک هسزسا رکش وکود هلا دڅ نوهرج زک هسرتسا ز نهر ونهر هرسزپ

 تعصن یکیدعا كچعن زب رلبدتبا هدکدشربا هرادوح ربخوب رکمشک ود
 راز هدر دزنرعدا كح كا ره) هلا دپ هرکصذ دعس شعآقدصوق>

 هند و )رل داوا لارازبتم اسا وشود ع a . رلارا 9 ۱ هل س لوا

 هللا هه رط و هب ۰ نرحا رکشل لش EATEN یک 1

 تازجالا م نها باللا جلیل بس کلا لر رد الا )ر عفا اعدد

 ندب راصتا هللادرعن راجو ( مهیلعانرصناو مهاززو مهمرها مهال
 )سو هيلع یاد هللا لص رام کو وص اه یاعت هللایطر

 هر ارج ا هد رج هم ےد )ی ھ نوکح وا ها رخاوا كر = ق لاڪ

 فرد ۵ سو ۵. دش و د لد رود ل | لوا ردو یدلنااعدب

 یدنکا هلا یزام هل وا نوک هبنش راهج ىدا یرلنوک هبنش راتهحو
 حرف ورورس بواوا خراج یساعد كلارمه> هکیدا لارا كنم زا

 یلاعتقحهرکصادنا یدلوا یرهاط هدنزول كل رام رو رم لوا را

 ك او هدن رل طم و یدااص هژراز هراّذک رکشاات ید ردنوک ف اص دان

 تیاوررپ و ) یدقب هثب رلشاب نی را هو>نودبا نوکنرس نب راکملوج
 یی رلباذط كنب رادیحات ید ردنوک تعاجر ند هکشالع هکر دلوا د

 دم او رافک رلدد ردن وس ند راشتاو رلیدرپ وق یی راخهو رلد دک

 ا رل.د 1و هراح ی ربغ ند هج و ب ولوا ادب , برو ف وح

 رک ذااو؛ ۳ ن ذلااهباا) روو بار وربخ ندلاحول ا 0 یاعت قح

 اهورت ۲۱ ادونحو ا ق مهلع ی راف دونح مک ءاح دا مکیلع ادعت

 نذلاهلادرو) رروډ جد هدتا|یریغر و ) اریص) نوا ا هلان اکو

 از عاب و3 هللا ناو و لاتعلا نیتمولا هللا یک و ارم اولا هطخب اورفک

 یا قح هکر دشم روتک هدر سفت هللا هجر رشک ن ندلاد اعمحیش

 یدیایلوا شا نابلاع تجر سو ہیلع یلاعت هللا لص ید# رکا

 ندهتعداب نالوا ظانس هداع موق ھے رزوا تراک لب لوا نوک لوا

 ندس ع نا هدنرمسقت یدک ه ود مم ناو ) یدرولوادشاو هدانژ

 ایصداب هدیارحا لرل یدتا هکر دا تاور lag یاس هللا ی صر

 تويعا تباجالاع“داب لدا مدرا هد هراو هلکنس لک یدت | هلاعداب

 ۶ ل ۶# رب 9 $
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 ( لیلا رمسنالةرطانا ) هدشاوررپ و یدد ( لیلا بهت الرارطانا )

 یدلیا ےقع یتا بودبا بضغ ہلا م“ داب یلاءت قح نو یکتا ید د
 ندا قلا رصد تو هبلع لامن هلا یص هاد لوسر هک لواسد

 ایصاا ترصت.) هکرد روس ترصح لوا نوع 2 یداابص داب

 ) تاب ) یرعثو لرعاش ردناراهشا ییاثع» وب ( رودلابداع تکلهاو

 * یرواب دایدهد هک ارغارح یدید## ار ترصن ن ایم تدا اص داب

 E هک لواردیا تباور هسذع هللایضر ناياب ةن ذح
 ا ا وک هدایزو ییا ا ببات راب تازا رف

 ل وا إس و هيلع ىل ات هللا یلص هللا ل وسر یدنا ولت واوا وهو
 هداج باكا ۰ رکصندکد روک بوایقزا ی هرا دسهمر ند ہیک

 ندنرگشل نمد هجک وب بوقااق هک لوا ےک یدتا بولوا تفتلم
 هجا را ترصضح هدتماید زور یا یلاعد قح هد هل اعمول هروتک رر

 کک 3 نو صعحادخ ردایوار هل قیفر

 هروتکر مخرب ن کی رکدنیا ند اا ےک ره هک: درو هدتنون یک

 نرمع> E ا

 | یدامعلاق د جت دن هلرف قیفر ۳-۳ هدنمایفزور یا ىح

 لاحق و فیض سکر ھن دةلحاو یدبا قوفص تب اغباوهارب ز
 یل وتسم تشخو فوځ هدایز ندد هلک وک كسک رهو یدیشأا وا

 یدت ا بودپا توعد ن: اتو هيلع هللا یلص ترضحهرکصلدلایدیڈ لوا

 هدنس وشرا م دد هللا لوسراب كيل ب و راو هنناق ید نی هقن ذحاب
 مدتا ن كدا یک زوس من الاغ یدتا ترمض> مدارردندفوفص

 یت دش قسلحاو یت د ور كن اوه نکل مدنشا یک زوس هللا لوسراب

 كرابم سا شا! 5 هدر را دوح و هکر ردتاوا هر اح

 قو رشا س ر راو E ورود هع رو و هسا قلا

 ان ےب نوح دا ضرع هب ۳3 ج و هز ندنرلف دلوا

 یری ندا ها هد ؛ شائد درونک ریخراو هنب ر ا ن د بوروڊ نيعا

 ترضحر هدیارعسا یب هکمراق روق هللا لو-ان E مدل وب هراح

 نهو هد نیب نم هظفحام«لا)یدوفوا اعد وب ويد نعز لوارپسا نس
 كر > نوڪ“ اد )ھت ۰ نعو هفود نءو هل م ۰ نعو دمع ن نعوەفاخ

 نامش یدالاق ئ را فوخویل | قاحاالصا دم دوح و هر ص A :حاص دون

 E سید دارد سا اقا اتم شا تا او

 4 یجالم #
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 هماجا کد و تر ک بوک ن دو دنخ یو. شوق یجالس

 نافوطولب ربه راراكرانا مد روک مدشر | هذهاک ر کشا شارف مدیا شمرک

 نوک نرم ب رهیخو شعاموف كلوجر هدن رزوا قاناحاس هکشلواادس ||

 هدنراه اکرکشلبوناشوبیرلنآ هدتباورر, و) شک ط ینیرلشت او شتا |
 هلرلشاط لوا هکیدرشود راشاط هس رالزمم ثرلناو یدیا زاردیا نالوج |

 هشنآ بوفیج هربشط ند رداح نایفسوبا مدروکو مد ردیشیا ییزاوآ
 ترضح مدنا تاتر قوار اکا هکم داد تويا نک قوار یدرونصیا

 تغارف بولک هپ رطاخ یجب درویب ورد ها ضرعت مج هرلنا ریمپ |
 یدتا هفندح هکر داوا کد تساوررب و ) مدو عشك ریت هنن قوا بودا

 مدروطوا هدنناب كن هرب و مدربک هنپ رلارا كرانا بودیا قارداسهب |
 ارز ردکر ک كیا طایتحا ی رلنلوا هد سکر ھ یدنیا نایفسوبا

 نالواهدعاب بودا تردابمنب ردا هفلد-> ردلکد كسکا سواح ۱

 || ندنس هلیبق نزا وه یدید عالف یلغوا نالف مدید نسشک هن هیدسوآ |
 لداک ود زر 5 راکود نارابیا یدتسا نایفسو وا هرکصا دنا یدا ۷-1

 نک رلناویح ی دلوا نامز قوح یوهلک هارا وډ ارز مل هدیک هک ازاد |

 ج ھدورل بدءا تقلا هزب ید رادو حو یدنلهكترج ر < رلحالسو یدلرق ْ ۱

 یدلشدا هب هز هک سرروک یل نسا یک نافطوو قدمهراشب شاار

 یدیاولغاب یزد كنس هود یدک هنک اه یسهود بولد مدنک ن و ۵ دا

 یدلوا راوس هنب رزوا نیدهزوچ ینیزیدكنءود ندنعرفو ليه تباغ
 بودا هغاشا شاب ندنسهقراءود هرکصادنا یدعلاق هلیغانا حواهود
 هکملکوو ۳ ؛ رکود توافق شرق بوروک یا یدزوج یزد كاهود

 هکمدروک راوس ردق مرکب هدنسورا لود ںولو دورک ن رلب داوا لوه

 هکر وربح هد عا هکبحاصراو رل درا اکی رل راص رلقراص ضاب

 نوح ی دلبا عدد ن دنرزواكنا ین: مش كع رل نعد یلاع قح

 دعقاورپ هل وب اکا هک هاکرهو یدبا هدزا ءترمضح مدلک هنناو كنرضح

 هلرابم وید لک راپا بوزوک ین یدرولما لوغتشممزاب هبا وو ھا
 | تناورر و) مدر وییریختراشب بور و هثناق هد یدلبا تراشا هلبلا

 | رادربسخ ندلاوح اوب یترمع> لوا نوچ یدتیا هفب ذح کرارا ید

 سوم ی بت سر بسا نسخ حس سس

 ۱ یدروآقرب رولر, لدم ازا رادو د لر ام هک بوش دره “م مدا
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 رثا اکب ق وغوص هرکصتدنا مدیا ش هاموشوا كدهناءز لواات ن و

 بوران هنا نب سو هيلع یلاعت هللا للص ترضحلوا مدوشوا تودا

 هسرزوا مسك وک فانا كرابەو یدنروا دءرزوا ےن كا

 لوا هرکصادنا مدولا لد هاتفو یزا# حابصات او تحار ید

 یک وا وا قوجا قااق عد ماوناب م یدشا بورب دنا وا نب ترمضح

DESهللا یلص ریه رل دتارارف باز حا رک شا نوح  

 ر رک صد دس راک ,ریجنح مز درب رانا یدتا )سو هيلع یلاع

 لها شدرقرافک هرکصذدلا یداوا هلل وا ەدەقاوو زر راو هنکنح كرل

 ترضح هککدهنامز لوش رایدلوب تصرف هکمگج رکشا هرژوا مالسا

 هظیرفیب نوک لوامهو # . یدلیا ت ییهکم بوکچ رکسشا
 ردنااه:ع یلاعت هللا ی ضر هدد دص هدداع د یدلواعداو یهوزرغ

 ندتک|یدروب تعحار هر هن دم ندنسهورغ ناز حا نوح ترض>

 ۱کنهناخ ترکہ یا و ندءرشط اکا یدعا لسخ وراق کالم
 هل لی لسو هيلع لاد هللا لص هلا لوسر یدر و مالس ندنسورمُنط

 مدت ک هل هگدرا كد دنس وش هناخ جد یدفیج هرشط بوعلاو

 شوق راغ ھل زود كنا ید یبلک دی> د نرو مالسبواک هکهدروک

 یدنکت رمضحیدا شاوا عقاورابع هش راشد روا هدشاورر و)یدا

 س هیحد یدلبا كاب نوگلس یرایغ ندنشایو ندتسواكنا هلایسادر

 + هناخ بوئود ترموح هرکصادک دلیوس نکج هیلبوس هترمطح لوا

 یدلیا سا اکب ههح و هدناح هطد رف نب املا اریح نالک وب هدک داک

 ترمضحیدشا هک ردب و رم اههنعیاعآ هللایضر ندسابعناو یدید

 كنارهز طاف هکیدیالوا یتداع هساک ندرفسرب و ندازغرب هل وب نوج
 یدردا شزاولو فطا عاونا بو وفود شا كناو یدرراو هنناق

 اغ زا یس هوا تداع یداک ورک ندنازغ بازحا نوحو

 دوسآ ندق ارطو زوت ندب كرابم بودیا لس كاب بولک هنسهناخ

 بیطءو رهطع یییدنک بویتسا رمویدلباادا یبز.۶ هل واو یدلیق

 قراصرپ هسششاب ندقریتسا مالساا هيلع لاربج هرکصا دنا یدلپق

 را یک دلت o نا روت قدر و شعراص
 ندشهرافیح رعت یهح الس هک هیفلراب یتسلاع!قحدماب یدتاو یدشرا

a 

 هک لاو



 هک ۱۳ ¥

 یکحال سرت دا رای دمراقبچ ی راد الم دک رونه کو لاحو

 كرلناو مرد یک نم نوهح ادخ لق هجوت هشناح هظدرفوش بویک
 هب هطروع شاروا هشاط ودنا ساعش>و دروخو مراقب یبرراصح
 بودا اذن هک, درون ب ودنا بلط ی الب ت رض > س مر ردنود

 ےک رھ تا ادنلالباب هکیدروب هدتاورر و)هیدتالوا راوس هللا لیخاب

 هلی هد هظب رق یتب نی زا# یدنکیا نوکون هکر دکر ک هلوا عیطو عیع» |

 یدرب و عرب هللا بودیا توعد ییه-هجو هللا مرک یضت رم یلعو
 بویک هرز هتندب كرابم یس دنک و یدردنوک یتا مدسعء ندد نک و

 : ییسو رت بود ود هنس هقر آنی ریس بوغا ییصلقو یدنروا هغلع وتهنشاب

 | دن ییکیا هاب تولوا راوس هتنآ نالوا هدا فيلو یدلآ هللا
 ههکرعع ےل رکذا توی هلن ر هد ه دم یون مات هللا دعو یداکح

 هک چوا رابدقیح هرمّشط ندرهش نواکرادن خدیاصا یداواناور

 هنس هلق را جلا ب هدلوب یدیاراو یرلنآ یا زوتاو رلیدنارا بیرق
 | ضاح را ڈک قاص نویک حالسرلتا هکیدروک تربضح رلیدارفوا
 راح یدروب مک هرس هکیدتا لاوس ندرلنا ترڪ > رارروطایهءو

 تلاسر ترضح ی دابا صا هز هسیحد رلیدتبا رانا نکن داوا اچو

 كنه -ظدرق ب هکیدبا لیناربج لوا یدنیا مسو هیلع یلا هت هللا یلص
 زا تنی زاغ ودنا هلبا یزام ماشخا سد یدیشتک هغقارب هز هش راراصح
 یسضعب ندا او رلیدشربا هبهظب رقوثب بوراو مالعا رکشا هدنخاارا

 | بهذ لوا رممغسو راپدلبف هدلوب نب زاع یدشکبا نوګا تیاعر هتقو

 یدنکیا نودا 8 هد رهاط رلرصعف و رل دنا لح هر ةعلابمو لعل

 هلع یلاعت هلا یلص ریمغ رایدتا اضق هدقدراو ههطد رفیب نب زاغ

 یدمروس فیثءاو رجز جد هر هقناط یکیاره هدنصوصخ زاعوب و

 هدرب رپ بارق هنب راصح هظد رف قب دهجو هللارک بااسط یبانیی-)
 ترض>رل,دروا یدال حشو بس ندنلسوا راص>راد وچ یدکید لع

 ین م لع نینمٌولارممارلب دلیو ازسان مسو هيلع یلاعت هللا یلص هلوسر
 لو بونود یدک نودا نابهکت هدناب )ع یب ی راصتا "هداتف وا

 هلزادوح ثبخ و هللا لوسراب یدتبا بواواقالم هر طح لوا هدنتسوا

 م ر تح تب ییسعاب یدتیا ترضح ردلوقعم نکءامراو نییە راصح
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 رایدایوس رازوس ازسانیبب یدتاییع نسشقشا هنسسار ندردوحابااع
 | رداق هکلیوس زوس هلوتء لوا راهروک تب نوج رانا یدتا ترمضح
 هند كراص> مسودلع یاعد هلا یلص ترمطح سد ردک رک زهسالوا

 كنلوسرو كلىلاعت ق> (رب زانطاو ةدرفلا هوخااب ) بودا فير شت

 ید تاوررب و ) كەح ه رمهط ندراصح یعب كنا یچشا هم

 كالوا قاریا ید ( هللا م ًاسخا اؤ خا ) ی دروب ترضح هکرداوا
 مماقلاابااب رایدتارادوخ هبلبا غارا ندنتجریدنک یزس یلاءتقح

 هدانزو یما لسهج زکره نعد اب ییعب (اشاش الو الوهج تنکام )
 یگدابسو مش هل وب هکندلواهت نوکواکس لدا لکد ی دا مش

 | هرلنا یدنشدا یزوسوب ندرادوخ ترض > نو-ج هکر ردبا كداوا
 ہرن ےن ییددنوط هدنلا ندنکیداابیح لاک ند رازوس لوا یکید د

 ید تکو رکو رک بواوا طاس ی-ادر ند زوما لرابمو یدشود ندنلا

 اا نک ند ارود زب یر عد یر٢: یآ یدتا رضح ن دیسا

 هوا شیکس هدنش هک سرزگب 4 ولت لوش رس هک ندر قل وا ندعلحا

 یدروی هص اقو یبا ن دعس سو هيلع یلامن هللا یلص ترضح ٠ رکصندتا

 دهاک رک-شا بوئود هرکصندنا یدنآ قوا هرلنا ی رادقم تعاسرات
 هن رارر و یدرارداكنج ندشناوجوقارطا كراص> نوک رهو یداک

 یرکب هداوررب و هک شبنوا نوک شب نوا یدررانا قواو شاط
 هرکصذ دنا ید هرزوا لاو م لوا د_ هک شب يركب نوگکح سا

 ۲ رد کیم الا تصرف فوج هت رلکوک رانا ناد نح

 لوارلب دردنوک یعلیا بوراسةرج ندراصح یسقن شابو رایدکج
 یرایدو هد رم ضصلا نب هکیدردشربا ین: راما وب بولک هنتاق نرضح

 زوهدیک بوهیجندراددوب نوا آ ین رالابع ود الو اا ر و تزاحاهز تب

 ترضح یدید ن واوا لزم نعتاومو هیعتماو جلسا و لاو

 ج مک داید ات كد > ہرشط ندراص> تویتیالوفءدک دتشا یربخوب

 یدردشرا هموق یربخ و ب ونود ورک شابنلقارجا کن رژ وا 0

 یدبطخا ن ی حو بودا عج یهطد رد نب قارشا دان بک

 كرلناتوئو دورمک ندلود هلیبحوم هدعو یو دے اامدّقم ید هلس هلبا زلثا

 هتشا ىس دما هطب رد شیب یا امد تبعآ ىدا مر هنراص>



Se, 
 او حوا هرس نی سد یدلک داور نیل وب هرکشاب هک نکن دروک :

 ضرع راب د ترا رلئا زس هدیا لوبق زک هسراید نسغنقره مردیا ضرع |
 تعی اتم هد هک ردلوا یسک وا یدشا بک ردت تاک هدا :

 ردشل وا رهاط هرس ییلداوا رمو قدح كا ن ویت ادخ رس هديا

 رابخا هکس اوج ناو رداوانککیدای نویقوا ییتفصو تعذ هدنراوئو |

 هده رد وب كنا هرس نامز یکی دلک هراد وډ ردیسد ر كراون ءالعو اا

 ءلدیاثمباتم اکاو یدیشهروتک ناعااکاو بوریو ربخ ندنروهظو دوجو ||
 ندش ایصاو احا “لج كناو كدا تعیاتماک ایدیشعا تاصو هه ول د :

 نر هتنامز كنان ر i کر ی ۶ س۶د هرس ساوج نا و :

 ۱ ند د ین هر اکهوداشع ۳ دما عیاکا یگ الس مب سیا د

 یزکب رلتروعو یزکیرللامویزکی راناج بوروتک نا اکاو نکمرشآ
 | كتاروتزكر هز راب دبا راتازمس هلق هدوآو نیما یزکبراث الغواو

 | زوم هلود ندید ی دنکو زنم هدنا را تخا باک رخآر هشرزوا |
 : هدا لد هلا نم رللا یدک یر رل:روعكلک یدعا یدتا بک

 ۲ كسارولوا لوتعمرکا لالیق هلباقءو هام هلا دع توج ندراص حو

 || یربسغر كدا رواوب رثظرکا هیمروك تاذعو قاروخ دلایعو دالوا
 یراه انک یلواز نمهدناجد یتورابدع ارلتا مدیا اد لايعودالوا

 رو هدا یشیاوب هکیم ردنا لار راک روو ك Ke ھت كم ردلوا

 | ی رابرس ریا خد نو نوع یادش بک راک ن رب دهن هدزب هر ؟ے دنا :

 توعیح ندراص> ردرلءامورلیما ندزرلنا ها وا نوک ىسار اە ەج
 زو هل هروک شاار , هک دیاش مدیا موج ھ هنرا رژواو كح هلءا رلتا

 ندر هک و ءاحو م ,دااثلاو لاطبا هشت نوک یسنریا هعجج رابدتنارلنا |ا

 | كج دیلشا و بردا لاطبا یش ربا هعج تعاججرب مدقم |ا
 : نو هام بو دا ته یرلنا یلاعت قح نوا یرلک دلشا ی راشنا

 ۱ سو ہا یادت هللا یلص هلا لوسر ۰ رکصا دنا یدو رو وا رخو

 ۲ ىب هر لح یدنک نوعا تروشم هدصوص> ول توردنوک مدآ دتا

 ۱ هرب دنک كسسوا رذنلا دیعی باس وا نال وا یرلشاد نی« نعد

 | هت اق كرلنا ی هابل وبات رطح راب دتا اجر یتساروپ لاف را

 | لابقتحا یناد وهد یداوا لسخاد هراصح ها لوبا نوچ ید ردنوک |ا



> 

 هرسصاحم بواوا عج هشاق کا هیابلوبا یرالغ واو تروعو راد تا |
 هک هلیوش راب داشاب هلا ندنراناش رب لاوحاراسو ندسش دش |[

 هر اما ااا رلید ہارلنا یدلبا جرهرلبا تواوا ادب بل EF هر بابل وا

 تواوا یضار ه۳ لد سرد هلو نسردیآ میدن هل هد دریقح 3 1

 کیا نکلو كعیح یلب ید دا هبابلوبا یملاشح همذط ندراص> |
 ررردلوا یزسزک هسرافیح هرشط بودیا تراشا ه زافود هللا

 ندعص وم لوازونه نوععح ادخ ردنا هنابلوپا یدابا راعشا یکی د

 مدللب یمن دنا س [تمخ ہد زو یوسر واد 3 دعنا مدو مد ر

 رم ندنتل اک لاک ب ونا یتآ ند راصح هاا وبا هرکصن دنا

 ندا تنایخ هعالوم یدلوا هناور هه دم یرغوط بویهراو هاو

 هکر دا هاو یدلغاب هناوتسر كھالا لوسر دەم و نر یکررسا |

 صالخنددنب لوا ییودنک  دتفورب یرعض ندزامن تقو هسی ر ج
 لوا ترمض> هروط ولغاب هرزوا لاذوا هج وا لوبق یسهبوتات را هیتنا

 یرع وط هک اف ےب هیاسآ وبا رکا دکیدروب هرکصا دک ددا مولعء یدصق

 زالوا قچچآ ییدشكنا هدلاصکی دوش مدردبا راففتسا نوصکنا یدیلک |
 نوس روطولغا هرزوا لاحلوا هګ دا لوبد نس هوت كلا یلاعت قحات

 ولغا هرزوا لا وا دصک شب نوا نوک شب نوا هکر اردا ) یدد

 هابل وا ید رر و و وط امرخ هنب زغا بواک یزق هاک «اک یدروط
 هکی دا قو رڪ” نوک یا نوا هرکصت دنا یدنارس ییامرخ لوا

 ردیا اهنع یلاعتهللا یطر هلس ما یدلوالزا جو نوگایوبق یسهبوت
 نادسنخو رورمسم هکع دروک ییادخ ل وسر هد- قو رحم نوک لوا

 یکی زوب اعاد یلاتقح ینعپ (كنس هللا کما ) مدت ا اکاشلوا

 کاک رورسو تراشبو نوسیا نادسنخو رورسم نسو نوس ردلوک

 كن هبابلوبا لی ارج ید تا ترضح لوا مدد هللا لوسراب رد لس |[

 هدژههب هبا اونا هللا لوسراب مدنا ن یدروتک یتیربخ یسهبوت لوبق |
 نسوق ر سا ندم هرڪح نس رولس نس ی دتا ت رطح یم هدنا

 كنس یلاسعت قح هکاکس نوسا وا تراشب هیاس ااا مدا بور !و

 هک رد دابد تعاج نالوا هد دی٥ هلءهزوسوب م یدلنا لود کەوت

 تواک ترضح یعدش مات ۳ لو ىدا هی ابا وبا رهزو> ید كنا

 هک كرام



 هک ۱۷ %

 هان دست كنا یدعیح كن و حایص ترمع> ن وسر وک هللا 1 راس

 ت روم هلا ها لوبا هظد رق ون نوح هصء)۱) یدو و دان ڪڪ

 زردا لق یزس ب ودا تراشا هز اعوب هللا هبا اوبا بودا
 دنمک> ےل ذ ادم نب دعس ںیہ راب دشا رلنا ی دیا ر اغشا یتسانعم

 نوح هک ردلوا ید تیاورر و ) مل هيا ند راصح ب واوا یطار 0

 یضارهکعیا هن هح كنادخ لوسر هرورضلاب رلیداقص هدانز ندهرسص

 راد دبا ںواک هم زالم كت رطح بودا مو رایسوا سپ راب دلوا

 هظد رق قب داش عاب هرل-.ج رزخ ین راددوهد عاعیق نب هل لوسرا ||

 هک اکا زسیک د ی ار یدسیا ترمضح هلشغاب هزب د نيرا دوهي
 زود یار راد دتارلنا )ق م هدنع> كرلنا یب یک رب ندزس

 هره دعس هدنوح كرلدا ردب راکح ارلاا داعم ند دعش یذسا نرضح

 زار د اک توةیح ند راص> هظد رو و سد ژردا ارحا یا هسردرا مکح

 یداغاب a راو 2 رالا كرلنا یدرو- در هسم ندج نربّهح لوا ِ

 ندراصح نیرانالغواو ن رلتروع ك رلناات یدروب همالسنب هلادبعو |
 لواهک راز دنایدابا RAE هعتم ال رلذا و یدراة>هرمشط

 ناعاقزویشپ كو هرمن كييکداو هرز زوي رج واو حق زوب تل كب هدراصح

 ی دا وهو حد اوت رد ولو هرثک + هعتماو تا رد- ول و ىدا راو

 لسو هيلع یاعت هللا لص هللالوسر یدشود هنلا كرل لس رای ||

 مدآ هبه دم نوڪا كە روتک یذاعم ن دوس بور وطوا هدعض وعر ۸

 رد هورغو هل فا وا حورک ۶ هدقدنخ "هورغ دعس هکو لاحو یدردنوک (

 دیک صر ن وا كم روتک هاو ت رطح یدعس یدیشعدا فلخح ۱

 ندرلیس وا هدک دشرا ه:سدح اون هظب رو قب تواک لوس راد دتا راوس |

 یاعت هللا لص ادخ لوسر دهس یا رلیدشا نویلوش راق ینا تعاجر ۱

 كلرلنا هک ر دکر ک رد ا ضنوفت اکس کج كن هظب رق وب )سو هيلع |

 دک راش اد ني ییعب كراقلح كدسرلناو نس هدا ناسحا هدنهح ۱

 یلولع ییانا ردرلذیا قاراک ددماکس هدنطاوم راسو هدنکنچ ثاغب |
 ص.الخ نیر دوهد عاقذیق نب نعد یبرلفیلح یدنک هک یک ده روک

 رراتوط یتیدیما تجموناسحا ندنس ید تعاجو نوکو یدلبا |
 ید: وس ج تولوا شوماخ دعش رایداب وس یتا ک هلوتم وب بود
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 ۱ ناراب یا ی دا کو س رل د روسآ ناددخ یا هل رهم وب نوح راس وا

 نوګا دهس نارا یا یدخا هک ردوب ځد تیاور رر و) رارپد دهس اکب
 هلرقر اهدنا یرلتم الم كرلیګ دا تمالم هد-:اوب ق> هکر دوب تڏو لوا

 9۲ هقناتط لوا هک 101200001 دا ندنز وس و لدعس راس وا

 یدل وا بیرق ههالا لوسر سلح دهسنوج ردکر ک هسایا ےکح ھاتف

 (ک دیسا اوهوق)ید | بود اباطخ هد هقناطیس هلو سوا ترمضح

 || هعاا تع اجرب ندرلیمواسد دا مايف نوا مع هر دیس ندد

 سا ب واک دعس نوج رل در دا ند,کح ص ی دعس ب و۵ا

 هللا یلص رممشب ر اردا اکا تع اجر ند رلیسوا ید روطوا هدا وسر

(= + 
 مب E ؟> یس ہدنناش هظد رد نب مسو هیلعیلاعت هه

 یدهع كنا ام قح هک ےک ۳ رو ا 9 ا توا وا یار

 لوسر یتیزوب هرکصد دناو نوساوا رلید-تا رانا یم وساوا هزکد رزوا |
 بطا  یرمض> لوا ندنلالحاو مەت لاک نکو یدنوط هال

 رد رلیضار هح> ےب ھوا راو ےک ر ھ ہدبناجوب هکیدتا قجتا بوی
 مب نس دەساب هکی د روا مو هلع یلامت هللا یلص هللا لوسر
 كنس ناه مکح هن رز وا كرنا نسکاح هش رز وا كرنا ندو رط
 كرل هکم دما ےکح رد هلو هکن وح یدتا دعس ) رد > تاکح هدا

 هرلنام س٥ یرالامو راولو رسا یر الغواو یرلروعو راهلوا لوتەم یزرا

 ید یاعت یادخ دکک دعا مک رب دھات یدعا نرمطح ( ھلوا تع

 تیاو درب و )رد ی رکح لوا ناه هد الا كنا تا
 كن هظار 5 1ک ا جد مکحر ه رکصت د راک> وب هک ردلوا جد

 راندخا 51 زیر لو رانا هوا تار چاه نکن زنا
 ند رک د ر هناخ رس رار جا چ٥ ینەد رنا هکمدلید هل > وب ید ادعس

 " دارا رھ ۱ سو يلع یاد هللا یلص اه دیس هصعاا ) رهلوا حوت

 رلید روتک هیدهش دءواعاد یرار ؟>و ولغا یرالا هرزوا لوا

 ینئوقو قز كد مشو ند ندنهاراوخ كرلنا مالسا لها یافعضان

 ای ارم لوارایدتلبا سبع هدیارمس یکیا یی دلشپ رقون مآ  ءزوک
 ىدا یار لد زن جد یسل رب و كىراحلا تد الف یارب

 ۱ ندارس لوا رریررب یرلتاو رلید زا رل- دنخات ید روم ت صح
me 
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 یدراقا ددد لوا یرلداو هکلد وس رل دروا ن رلت وب بور وربح

 هدسءاور )رایدبا یٹک زوب زوفطاب و زویدیاو زو تلا زوجرد راثاو
 نربز یا یداراو یشکر م ر ندنرل:دوهب هظا رد نب هکر درلثهروتک

 دادما هد رح ثافر ها۳٣ نن سدقن تباث یشک لوا ید ااطاب
 ید لوا هی دارد تبا یدشلیف تات مطظع قحر ۳ رزوا بودا

 مسو هیلع یلاسعت هللا لص ترمضح سا هدا ناف ڪم هری هدنس هلباهم

 تورو تیاجا رورس لوا یدلا تال.دقناق كندوهد ریز ںوراو 9

 ارد روح هکر ببر تار یا ید ارز ىدلشغاب هات ینا كرز

 هنب تبا ردیاب كنا قلغاص هشود ادج بواب را ندنن الفواو

 ب و دا كاللد ځد نن ال واو ت رود كرب ز ب وراو هرورس لوا
 ندنالغواو تروع هرکصت دقدلوا لام یدشاربز یدتاشعا جوک

 كتبا لسو هلع یاس هللا یلص لاع هجاوخ رولوا لصاح تذاه

 هلوص> لج دصاعم وب یدلشعاب ید نام درز هدنکلرد یوا

 تباث یدسنک ههر بطخا تباتیا یدستیا رز ءرکصذدقداوا نیرف
 ثباث ی دوا هصب دسا ن بمک یدستیا ریز یدناوا لستقف یدشنا

 یدظد رقیب فارماوراکا هلجرمب ز ید د یدئلوا لتقف بورب و باوج

 یدالق خاص ةسو ند رلنا هک در و باوج تبات یدسایا لوس
 نوهع> قح مر دلق ی Ef واسوا ا تنات یا 1 دا رز

 س و كرز لال ایف تولک هضغو رهو تباثردڈرا هرلنا یخدنب

 نده دصهشیاع رب لا ن ةورع ) یدلاقاکا یٰلھاو لام كربزو یدروا

 یتروعرپ ندنراتروع ه ظا رق ب هکردبا تٽءاور اهنعیلاسء هللا یطر
 بودا ضرع رورسو اتش یدا هد او و تروع لواو رلدرداوا

 تروعلوا ردهدنف تروع نالف هک,داک ادئرب ند هرشط هاکان یدراوک

 تروع لوا قبح هر شط یدشا یک ندا اد لوا 3 دنلوب یدستا

 راردبا باط ن وا كم رداواالا رارعیا بلط یب ی دستا كر هلوک

 تروع لوا را رردلوا ندبس هنس ردق و مولوا هرلتروع مد تبا نب

 بووستیافیز< رر و مدیا یتروع كنبثکرب ند هظور ییبنب یدنیا
 هک عدرد مدا ۵ءرانب هدقدل وا دتشه هرمص ا صا كدرد | تبع

 ساکت ردک رک هساوا لده هقا رذف تدوم ماکاه بولوا ما لا صو مان

 0 سس سد سا مک یر سر شرت وز سر E سا سس یورو در



 تروعو لو یزرگ ررا هلا هدفد) و رفط د مدد زر کرک قلغاص

 كساقداص هدزوس تاکیدلب وسو رک اردک رک هتاناریسا یزک رادالواو

 رارو هروطوا تعاجر ندرلن لوس هدتس هراس یراصح كااطا نیرنز

 نس هدب التف ین ۳ ندرلنا هک داش هاراوب یشاتط نمر مرک درب هد رزوا كرلئا |8

 ررردل وا نوما صا.ص جد نس هناا رلهدنالو بواول رفط هزب نوح

 مداراود شاتط هن رزوا كران ے٥ لوا یک یکیدید كعرا یجدنب |ا

 بواک تسار هدیوسنب دالخ شاط لوا مغب داراوب بوچ اق تعاج لوا
 هشداع راهدبا صاصق هک ردبا بلط یب ہدلا ےک دش یدرداوا

 ینکیدرتسوک فالتو شوخ بولوک كنروع لواردنا اهذع هللا یضر |

 ا لوا هتی ا لب نالوا لها هک نیزابقنوا ید
 راددلوا عراق ندناتف كنهظدرقنب نوح هصعلا ) یدرزتسوک رورسو

 رلبدربو مهسرپ هد ج ژو مهس کا E , رلیذتا ت« ىب رللام كرلنا

 یسیرب نوجا ینآ یسکیا یدلبا تباتصا مهس جوا هیوانآرب هک لیوش |
 هلا لص مع درس ندررمساو ) رلیدرآ یس كلام لوا نوگاودنک ۱

 ید وقیاا نوڪ وا هصاخ هبودنک یورع تذ هناصر سو هيلع ||
 هفانوتاخ بودا دازآ ینا هکیدلیدو یدروب فرسصتاکا هل نیم كلمو

 هلو اك راسا اکیواکع هک ها هلب وا هلا لوسراب یدننا هنا ګر هديا لو و

 كن ر رب تا هظد ردن سو دیلع یلاعت هللا لص ریمقس هک رد-اقن )

 بوناصات ید ردنوک هماتش ینیرادقهر و هنس هلبق دج ین رادقمر

 رلدد روتک ۵شب روضح ت رضح نولا حالسو تا ها یراهب
 هنافعنب نام نسضعب كن هعاط لوا هکرداوا ید تیاور رو ) ||

 هرکصت دنس هعقاو هظب رقوثو یدلنا تخورف هفوع نن نجح رادبعو

 یکلیا هدباتک و یتنابنو حرش كلا هسکتن یدابا تافوذاص ندعس

 یدلنوط یا هدلاس وو % اعا هداءاش نا ردک رک هسلک هد دصم

 ترضحو رایدند رلیدشیا رههنآ ب ولاج راساط یر دوج هنبدمو
 ثراحن لالب هدلاتوب و ۴# یدلوا یی یآات ی دا یزان فوسخ |
 اع هللا لص اع لب ترس هلا یک رش زود رد ندهن نه لد ی |

 هرلذا ترضح راب داوا قرمشم هلءالسا قرش ںواک هتمدخ سو هلع ||

 لخاد هدرارح اهم هس رواوا هدنو ره زس كدیک و کی رب وار ا
 تست تتتتتتتتتتتتتتلت—"”دېۉفۉکځگځځگ سسس

 ا س ي ت و دا ترک

 چ زسرولوا #



 ۱ و:

 | هنرتبالو ودنک بوئود هلبجوم لوسدنامرف موقلوا سد سرولوا

 ۱ ندعس ب "هلق هک ردرلش عد رشک عج ر, ندربس لهارپ اکاو ) رایدتک

 : نکل یدا دلاسو یسع 2ا A e نرضح لوا مایع ندر 5۳

 ۱ . هدی راح حک حرش هياع هللا 2-جر رحنا ندلا تاهش ی

 ۱ داوسر تمدخ كمامع عن هءداووب هک ر داوا حک لوق هکر دشهروب

 || یخدرابرمغو قعسا رب ده هکتن یدبا هد هنس یک زوّهط ندر یسلک

 | اللد هنرزوا كناعدموب بودبا رابشخا یلوقوب بواوا بهاذ اکوب
 : ادع کرد ات کا یمالک رهاظ ار وک ذم حش ردراذیا دارا

 | تلاس یجب ندن رع یراک د-اک هتمدخ كقرضح لوا كاتعاج

 || روهجاما هلوا شلوا عقاو هدنلناوا كلاس یصتلا دوخا و هدنرخاوا

 | ردشاواعقاو هدلاس یجثرکس ندنرعه هک ردرلتلوا پهاذاک اربس لها

 | هدنهداقو كرهنس یعنزوفطو ىج رکس ینابو حرش كنهصق یکیا ویو
 ۲ لدنجلا ةمود هدلاس ریو ا یاد هللا اشنا ردک رک هدالوا رکذ

 || كنرضح لوا هکندنا وب یبس كناو دڳ ردنلوا عقاو یسهورغ

 هی وب تواوا يا رک فتاوط هدرارب لوا هکر دشرپا هنقب رمش ۳
 سو هیلع هللا لص هللا لو -ر سد شءارردنا یدعاو بط هرذا سمو

 ی هطقرع نر عابس بوة جند هن دم هژبا فن كب بودا مرع هتعاج لوا

 || یسلکود یدش را هث راد كم و لوا نوح یدوق ةةيلخ هد رهش

 ٩ رلب ور تور ره ناف اوو تاود كارلا مالسار 2 ] رابد> اق

 ِ یساا كن هدابع نیدعس نداک هر ه دم زو: EE لوا نرضح و

 یدلیف یتیزام هدنرزوا یرب-ه كنا نولک ترضح یدیشعیا تافو
 | هک رداوا عاج میو ید تا تافو ةا مالا ےب هللالوسراب یدتبا دعس
 یدردبا قدصا یدرب ن دنلام و دنک یدیا و لا هک وس زوسرکا

 یس هف دص كنا مسلیا و د ضف اهو رن وڪکنا ك رب دلا: زر

 ح از ه دص یدشادعس رولوا لب ی دعا ترضح یرواوا عاق هت رب

 ا بو ر دزاقویفر هد ابع نب دعس سد ردعهزاو ويد ید ترضحرد: لص فا

 یدد ر دیس دو دص AEE 4 ۵3 ذص ول یداا لمس و فقو

 N ۳ یدلوا ضرف هب تب ج هدلاسوپ هرزوا یلوقر س لها روهج
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 ی زوطندنر = هبمک تبب تیضرف هک ردهنرزوا كنا مجرب ندااګو

 هلل ةرمعلاو جا اواو ( هکر رد یوا 5ا ردشلوا ررم* هدااس )

 ا  aج تعاقا دارم ندهاعاو یدا هد ۵-ٌُ+س رجا لور ی

 كنیم مهاراو قورو و _علع NTF ی رلل اءا رد هرعو

 | ماسغادارع هکر دهن رق یرلتءارق هلیظفا ( هل ةرملاو جا اواو )

 سو هیاع یلاعت هللا لص كنلاسر ترمض> و رداکد یرالاکا ردهرعوجج
 هدرما لوا هک رداوات کح هدنرلو درو ا هد> هص) رف ءادا

 هتعاطتسا ییضرفو ردءعسوم ققوو رد رعروک ذم ضرف هک هلوا مولء

 هدرلنامز لوا راذک و رده رط نما د یسیرب كتع اطتساو ردقوفوم

 هک ردلوا یجد ی کج رو یدر رواوا عداه بو: هرو کا عج یرلن لس

 هکید رود رخ أت ترضح یداو ریخت ج سوم اک عيا رخ أت یجرا هک

 یھ گن هکم هکر اردا هبا دن اطو هشد ربا هب ها ید هام حج مس ومات

 ضر هدنامزلوا مج 3 ؟۱یدلوا عقا و هدنناضهر كن هنس ی هک سندر

 بودنا هد هئسلوا هاا سو دلع امت هللا یصریمغم یدیاوا سلوا

 نوع  8 2 هد ۵ نس لوادوخا یدر ونک فسا و یی ضا رد هک

 ا 3 و یدعباج هد هثسلوا هک وبا او ید ردنا صا ھم ا_ وصا

 داوا لخاد هس یتزوعط نوحو یدعنایما جد ه- اعا ولد

 E تاذلا هد هنس یگنواو یدردتا ج تو دیآ هام رک: وبا

 یدلوا صرفهد هنس یحزوهطندنرع و ج

 تل الد هنتیض رف كح یس هسعر تیا ( 2 و ااوع او) اما

 هدلا- وب و ¢ عا هللا ورد صا هنهاغاهر کصند دنا وا عورش هکله عا

 هر ه دم هکر دلوا یبس كن هورغول < رد وا مقاو عاقرا تاذ* ءورت

 Uz دناهدوورا-۶ا هک. درب وریخ a بوک ضع شر

 یربخوب باا ردرلتادص تاک هئ رزواهشدم بوداعجر 2ا

 هش رب هد هنده اننا ہدنراک دنا ضرع هت رڪ > لوا

 هرشط ند هث دم هلبا هسک رقنزوب ید دوخاو زوخرد بودوو هفیلخ

 كلام دیس تعاج لوا یدش ربا هش راد كمو لوا نوح یدعیح

 هرلغاط بواوا رادربخ ندنکعلک هت رارزوا سو هلع لات هللا لص

 ندنرلتروع كن هفن اط لوا هک ردلوا ید تب اوور و ) یدبا راش چاق

E *ا 4  
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 ۲ نوچو راب د2ا رسا یرلتروعلوا یدارل-شل او هدنرال زمم یرایضعب
 ؟ندندصق راکرشم نکیا لوغشم هزاران اس یدلوا لخادزاتقو

 یدک فوج مولصا بینا نامدا یو وداق یون شوک
 هه رب هدانما لوا راب دستا ع وحر هی هتیدموربک هرکص یدیا را لوا
 فطر راج هکیدروک یدشربا هبیراصنا هللاد.۶ ن راجرورسلوا

 یلاصت هلل |یلص ماعد-یسردیک هلا ليه شلوا راوس هبهود ضصورول و
 یدروا 4 هود لوا هلا ن اک وچ دوخا هلبا ءرمن نالوا هدنلا سو هيلع

 بوغ مه تداغق هدهودلواو یدلغاب هکمورو بولو تود هود لاخلا

 هليا هل هل وب نوت ریاجاب هکیدرو لاوس یداوا اد شی وزوب
 ملوا یکی هکم ردیا لیت ن وعنا هللا لوس راب یدتبا رباج نسردیک
 یراق ید تاراج كدلا یع راق هسخوب دلا یزد یدتیا ترضح

 لواو ديانا وا هلکننا نس هکک دلآ رد نوعناب یدتا تریضح مدلا

 رفنزوعطهدق داوادبهش هدنکنح دحا مرد یدتاراسیدنا هاب وا هلکنس

 هن را هی رت بودیا راو" هرا هفرعط لوا یدیشلاق یرلهتی رق رفن یدیاب و
 یدتا ترمضح هرکص) دنا مدلآ یراق نوا نوسا مایو دهد

 ندرباج یهود لوا سپ مراتص یلب یدتیاراج نسیم راتص یهودریاجاب
 لواراح هم راو هب هدر م 428 ئا یدتااّرشا همه ردقرف

 سان هب بودبا میلسا هترضح هد هني دم ی هود بواوا راوس هب هود
 هکید روب لاوسهراح هک رداوا ځد تداورر و)هد اذخا نادنرمض>

 یی را دەم سید نالف ندئس ناب جد راح یدو ندرادعم هت كرد

 دادعا هراع هدنسادا كن د لوا ید ترڪ یدردسب هرم لوا

 شعب هدتناو ررپ و تبول شد یرکد هک لواو یدروی هدعو هک
 ه هن دمو یدلنا بلط ترقغم ب ودا رابعغتما نوعا راج تبون

 ید ی هودو بور ویساهد كنهود هر اج هرکصت دقداوا لاو

 داعساو دادهاهراح هلبح وه هدعو ییید روج و یدتاشعا هراح

 ندرورس لواهد هيضق لواو یدلیق صالخ ندد یر اج بودا
 دراو ہد راحت یک هک هلوا مواعء (هدناف ) یدسلک هروهظ تازح

 هیاس جاغارب هدهو ع لوا لسو هيلع لاد هلا لص ریخت هک ردشلوا

 بواک هنح وا یاب لر ورس لوا ی رعار ی دیّمراو هراوخ هدشس
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 هدک درو کک لاح لوا بولا وا ندوش وا ترمض> یدکح اق

 لوا رر اتروق ےک ندلا م: نس یی ( نہ كعنع نم ) ید اییارعا

 یارعاو یدعلاق ترضحلوا سد رراتروق ییاعت قحیدتسا ترضح

 یدسلیا صالسخ ن دنمش كلا ییربمغیپ یل ات ق>و یدروطوا

 عقاو ی كهصف وب هدرافا "وز هدنهباقو كل ىج جوا ندنرعهو ) |
 ردضرا»:م یرارهاط ام دما یو اش ساکن

 هرک یکیا كهعقاوو دوخاب و لک علوا و تیاور س |

 ل اعد هللا: هجر ی را ماها ( هبا *هدناو:) كرك قعلوا لئاج هنعوفو |ا

 هرکصا دن رب > عاقرلا تاد ارن یکک یدنک هیلع

 ی دتا هک ر داو رص ند ر٤ش الا یس وهوا ار ز ی دل وا ح-او

 تورا رگ رادانا مدیا هل هد رفس لوا هبا راه جاقر ندغا رابن

 اب بها ملات وك هب رم یدولو راد د عاقرا تاد هن هورع لوا ۱

 ۲ زالم گر رطح لوا هل را راهم هسا كن رعشالا یسوعوبا ۱

 اگتک رک ضن دلال دتسا وب یراح مامآ ورد هر ۵ و دف رب حح ,داک زا

 مدعم ند اس هوز عربو هر صا لات هر هورع قدح هو زغوب بدنه ۱

 عقاویفدنرلیوار كن راکت هکرد-اکد مول ەم وردشع ادارا هرزواقلوا

 ید دلوا مفاو ندیدنک هلوا یعدیدنک كن راح هسخو لوا شاوا |

 یدل وا مقاو هلی ر طدعر ؟ا ردشلوا عقاو ی ل: ۳ 7 ط وهس هچر دت

 هنلاع>ا یووود دور كاا هورد و رولوا سس تراشاهسا

 هرک صا درب > ید یس) توتاوا عقاو مدھم ندرمب> یا رب یا ۱

 ماو ناتو “هوز ذ هدلاس وو 1۶۱ هلاو ها وا شلوا عاو

 معاع یم رو ڪک هللا م 8ح ر ریس لها 1 ید و ۱

 باتا لیده ل-ها و نو داش هاو یدعن بیلح و تا ا

 ند 2ء ام لوا بولوا لولم هداز ترمضح هلی رقبا لستق هلاردغ |

 هل نکل یداوا لوغشم هنکر ادت رکشا سی یدرلبد قلا ماقتا

 رد هو رط ماش یهجوت هک درتسوک لب وش بودا هب روا و مابا ۰

 هللا لب مع و هد ماقتا دحا ند زهتکا بودا ك و2ا ی رلسا ۳

77 



io ¥ > 
 ۱ یدهیح رشط ند هنن دم هللا رازویگ, ابو وق هةملخ هنن و ییوتکم مانا

 تك صاع ات بورو ب تعیسو یدیاراو تآ یم رکب هدرکشا لواو

 نوجارانا بوش ربا هعضوم یرل-ةداوارساو دیهش كيل س” تعاجو

 تولوا رادربخ ند دصو كرض> ناموا یدلو اه رخو راععتسا

 هللا لص ریمغب یدنا راشاوا نصحمم هراغاطو یدا راشا رارف
 فارطا لوا توروب تءاقا هدعضوم لوا نوک یدار لسو هیاع یلاعد

 هعّص وه یراکدد نافسع هرکصخدنا قد ردنو؟ر ولنا هب یا ولو

 یدردنوک هنو رط مع هل اراوسرقن نوا قلدصرکب ولا بوروس تلررح

 فوخ هش رلباق توش ربا دا رد یسهزاوآ ییودق كم السا رشا

 هاشور ج بو دک هف رط لوا ىد دص رکب واهلوا یراط تشخو

 هپ هش دم هلا رورس لواو رابدلک هثناق تربضح ورک بویلوا قالم
 هل نرد نواو نوک ترد نوا ندع كرفس لواو رایدلبق تعجایع
 هب رس هللا راوس ددع زوئو | ی هلسم ند هدلاسوب و ۴# ىدا

 بور دنوک هن رزوا كنع اجر ندب الک نب رکب ینب هدعطوء یراک دید

 توراو روکا هش رژوا كت هش E لوا هکر دتا صا هل. وش

aیدردیکه فک بولواناهشب ن زدوک جد ناسم ید لک  

 ی دلی موم ندزوسک | هن رزوا كم وثلوا یک ۳ ییددروم كنرضحات

 تنع اج لوا سپ یدچ اق یسدقاب بودیا لستق چ اق رپ ند رافک
 ترضح رلرد روتک هيه دم بوروس یسصءد ندن راهو دو ندنرانو.د

 هک راردیا ) یدلیا تعس# هنت اراب یتسقاب بوراقبج سچ کنون لوا

 2 رفس لواو رلبد روت نوب ب . ح واو هود یللا زون ند رفس لوا

 ی ءوزعدر 5 ید ہدااس لوا مهو %3 کیا نوک زوعط نوا یادم

 یبس كن هوزغو رارد ځد ی من هو ده اغ کاو ۳ یداوا مع و

 هدم بواک هلاراوس قرد یر ازف نیصح ن هثیع هک ا لوا

 داي | تراغ دو بی رق هی رک كرضح لوا ندنسالاوح

 رلب دتا لو اغوا كنا یدبا هلبا رل:دوک یر هود لوا یرافغ رذوبا

 مو .a اعل اعت هللا لص ندريمغب هنع یاعد هلن یضررذ وا هکر اردا

 نالوا ی “اع ص كن راهود E بوراو هک دیسا نکا

 بویه رب و روتسد تر طح ها اکا نوک ج اق رهدعضوم یراک دید هباغ
 ڪڪ ل +.«
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 تولک ه رکو ا هک ادا ه لک د نیما لدم دس لف ناهطع نب یدتا

 یدل.د روتسد تودنآ ده ها اھو حاطا ےس ردوبار هر دش راررمّطرب

 هکم رو روک هل وشاب وک یدشا سو هيلع یاستهللا لبص ت رہے =>

 رولک بع اکر ردا رُذ وا رل.د ردلوا کاغوا كس بول کر لا ۳

 نکیسءد هل وا سو هيلع یا هللا لص هللا O یدنک 1

 | یکیدد كن رمع> راک رخآ مدلید روتسد بو دیا هغ ابو ماربا هب نب
 ۲ ندع وک الا ن ةا دکار دشع“را هود هدش داحا حا وک یدلوا |

 یعالغ سو بلع یاعت هللا لص كرب خب ید هند یاعت هللا ید |

 ها كنب راصنا طوبا ن و قادفیح هرمدط ندا ده کیا هلح ابر

 كار صح نی ددیع هد و یعولط قداص RE هاگاب مدیتلوا راوس

 تبورزو- قبرا هود ول دوس گاو سه>ح نوک ن را دم > یغوا

 راوسهنا و جایریا مدتاهحایر ی یدردلوا ینا وج هودو یدروتک :

 1 سو هلع ىلاعآ هللا لص لوس رو رد شرا هر هے ط ودآ راو ب واوا

 ن یدک هی هنن ده بواب هنآ لوا حار سد ل رادرع ند دعداووب

 هرکصخ دنا | مد ادار 9 تب ول 9 هاا ,صاو بوهب> .> هم . رزوا هد

 ولآ قو ا ىیدیاهدغان ماو شواو معلق مدشود لآ كرافک

 رافآ هکناذ یدا یوح رلحاها هد ا یک لواو مدت رج یس هج

 كحاغارب ی دا هب ورود af : رزوا بودا بس تر کر ی و ندنراولتا

a۳ هو مدردبا عود ل دهرزوا ن شد هل ارم جر  

yT ۱هراه تورج ۵ ر بره كعاط  

 مبات یدک هرژوا لا وته ول لاح هلا ر هک تدمر مدرانا قواو شاط

 لوا و رلیدت تورو 9 یر 3 كار طح بوجک هثد رلذاج راذک ندا
 هل.خز قواو مدشود دفع 1 هنن توروس هناا هن دم یرلهود
 یدزاراتارئسا لو n رل مدروع ا اح بودا برطصء ق اج لوا

 | هذاسع بواوپ لاح راناو ملا ورک ندعُمیا بواوا لوغ-ثم اکا نات
 شاطرر هند رارز وا بویلوا دروم هر هسا یرلو دنا لوا رهدنا عطف
 _ مدالاق ورک ندرلناو مدوق شاطهرزو| سابا زو ت واو هرن موتو اا مد ارو
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 تولوا من ص ید وك
 هسیع مدروک یا ات موحد تافد او

٠ 

 || ید شرا هن دادما كموق لوا هبا مجرب ندراقک یرازف نصح
 | ندنلا كصخعو رلیدتبا موق لوا یدلیا لاوس ندسلاوحا كرلناو
 فسا راو نە بوشود ءرعدرآ ور ند>ایص ها لاوس یر کیدکح

: 

 دادما ندندرا ی دا هنویع کچ لا ندزب ز ونهو ىدا ند لا

 لدا موك د رزوا ا مچ ملا ند رس نوه روا کج هک

 كريم دکمدروک هاکان رل د ورول هک رزوا م) رفن حاقر ندرلنا سا

 قاحاغا یراولنآ مسو هلع لاعت زا لص ۱
 1 كرلتا رابداوا ادب ندتسا را

 ذ ییاعد هلن لص هللا لوسر سراف هد درآ ك یدا یدسا مزرحا ییدعم ه

 1 راک یدآ یدنک دوسا ن دادم هګ دراكناو هداتق وا لسو هلع

 ناور ه۶ كءوو لوا مزرحا رلد دنوط زوا هج او زاد دروک یزاولنآ 1

 یینانع كاك و مدرد شرا کا یعدنک بو آ ندغاطن یدلوا -

 | هکادابمرلاوشررا ییاسححاو ریمفیان هلبا بص مزحایا مدتیا بوتوط |
 | كن ایا هب ارج زورو هاد هلسیا یدعالوا هشا ربا نازرب اک

 هنس ارا تد اس هلع كسا رول کیدا ی=- مهجو تاو هسااراو ٠

 ا ن ةسيع و یدنک لال ایف مدوق ندا ننانع كتا سد هلوا ملام :

 یناجر)اد,ع بوروا هلا هردو یدرذشرا هراج رادع یٰلعوا كادصح

 هارن کا بوشدرا هاج رادع هئع لاس هللایطر هداتفوبا یدلوا ۹

 اا یدلوا راوس هاا لعرحاو صد دو و_یهح یشبخ ناچ بوروا :

 ٤ هرلع یاعت هللا لص تالوسر هک د کر دل وا كد شود هع راک و 1

 هد سبد عاط ی نیا لر رمه> ]زم روک یا راسع كس ركشا سو

 رادار د تك وص ند هءهج لوا یدا راو دوس و هدئمات دردید 2

 3 جد ن رلبدنک هفرط رافک بوی یوص رده راک هکر لیدروک 1

 یباندرافک مدتک هل وا برق هبورغ نوک ات مدشود هع كرافک

 مدروک مدشربا وز یوم درو ید نوح بولودورک و مد)ایخد تا ۱

 ) هلا رک برق هژویسا ن دا ڪڪا مسو هيلع یلاعد هنا لص ریمخب 3

 3 هود ر ددر دوار ندرا هک معب و را ش٣ا لوز هت رز وا ی عش ج لوا ۱

 1 بابک نوگا ترضح لوا یک رواو ۳ رکج بو لزافو لالب یی رب |



 هللا لوسراب مدتنا بوراو هاو كترمضح لوا شلوا لوغشم هکتیا

 ندندراكرافک بودا باما یک رفنزود ندکباعک اات رب و روتسداکب

 Ef كکيدید یدتا نرضح دیه ود عاص سد رب كرلناو میشد را

 زب نع نس هکنوھح اد لوش هللا لوسراب مردبا مدتتای نسمردا

 نا كرام ندناندآ شنآ هکلب وش یدروب مست رورتس لوا یدلبا ۱

 غان و و دنافطع ۶ هلق یرلنایدعس یدساهرکصذدنایدنروک ی رلشدد |
 سو هيلع یلاعت هللا لص ترضح هک ردلوا ید تیاورر و ) ردراشلا |[

 نوج ییغوا عوکا یا ییعب ( حاف تکلماذا عوک الا نبا ) یدروب

 هرکصخدنا لیق هلماعمهلبا هلهاسمو هحاس لدلوا كلامو بلا هنعد |
 رافک تعاج ندا رارف هکیدروتک ربخ هل وب بولک یشکر ندنافطغ ||

 نوحارلنا یشک لوا رلیدنوق هتل ازم كنب شکر ندنافطغ *هلبق بوراو

 رابغرب هاکان رلیدزود نسی رد كلود هدبا قاعوف هکیدازاغوب هو درب
 توجاق مدا بودا نط رد رابغ یویخ تالوسر ر کشل ىدا

 یدلحابص هدماقملوا لسو هیلع یلاعت هللا لص هننالوسرنوچ رلیدنک
 ترمضحو ( لس اتااحر رمخو ةدانقولا مویلا اشناسرفربخ ) هکندروپ و

 بوود یدلا هش درآ كن هود ی بور و ییسراوسو هداساکی

 نه ان هل بک هلوا ےک هکر دتا بودباادنیشکرب هد رل دتلقار هر أب لم

 ندا ندرضح ی هلب روک رک و هدرکس هګراو هب هن دما بود

 مدسک ینا ن و لدشدرکس هللا تن لوا نوا ندهودو مدلیابلط

 ید هدهورغون ترّضح هکر دروطسم هدنسع رس بک و ) |

 بوش ود ندا ترضحلوا ,دهوزغوب هکر ردیاو) یدلیق فوخ :واص |
 هب هنده نوسککنا یداوا حورح یغوابوا دوخا و یکتا كرام

 قانا نارا و یک ندر ید دروطوا یزامش تفو حاقر هدک دلک |ا

 یدد كروطوا یخدزس بودنامعا دننارابو رلیدلیا ادتقااک | هدنرزوا

 اودج اف دجبهاذاو اوعک راف ما راذاف ویا مامالا لعجاما ) هکیدشاو

 فر سس تیدسح و هدا ي الع ضب نکل( اوساحاف س اح اداو

 هیاع یاد هللا یلص ترمع> لوا را ا | هتک ار ز ر دخ وسام

 هرزوا قانا کا یارابو یدرالبق توروطوا یزام هدنئوم ضر سو |

 مهو # سد اب 27 ترضح 2 و ا ادا ۱

 < وب ۶
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 هدعضوعر مان رمعا هل ارا قرق ف ید.سا نصحک "شاکی هدلاسو
۳۳ 

 | تولوا هجوتم هبناجلوا دشاکع یدردنوک هنر رزواموقر نددسایقیب

 ا ندنکیداک كب هشاکع مو لوا رلد دشرا هداج | ول راد لوا نوچ

 ا ەشاكءرلىدوةىلاخ نب رلل مو راب دا نا شا رارذ بواوا راد رخ

 | یهون عاج یدهروح هسک ده یدلک هنازاش كرلنا نوح

 || لوا بودیک عاج" هروک قویهل راو ه ب وشالوط ینارطاات یدردنوک |
 | مدآ لوا رلبدرپ و ناما اکا رانا سم یدروتک بوتوط مدآرب ندهوق

 | تاالد هرلنال س٥ یضوم یییدلوا ی رلتااویحو یش اوم یضعب كرلتا

 || مهوا رلیدروتک ه هنندم بوروس هود زوړکبا ندرانا بوراو یدلیا
 | یب هدعض وم مان هصقلایذ هلبا رفت نوا یی هلسم نب د هدلاسوب

 لسم نن دج هداتفو هک یدرد وک هن رزوا رة یک یضعب ندهیلعت

 | مج یسیلکود رابدیاراهسوک بیرق هرفن زوب رانا یدراو هشرزوا كرانا
 || ندروغوارب رافک مالا رخآ راءدنآ قوا ندفرط یکیا هظلر بواوا
 هللایضر لوسر ناراب و راددرک هنکنح هرو رلود ا5 هلج رانا سم

 || رونا ح ورح هدنسارا رالرتتم هلم نب د رلیداوا دیهش مهنع یلاعت
 اا تواا هش زوهوا یاو تءدارغوا هث رزوا یک رب ندرلن السع یدبا

 : نب هدیبع وبا )سو هلع یاس هللا یلیص ریمغب یدروتک ه هن دما

 اا یدزدنوک هعضوم یراق دنلوا لستق ةر وا یک رفن قرق قالا
 ۱ موق لوا راب د شرا هرادد لوا نوچ رلیدتک راهلا ماقتنا ندرلنا بوراوات

 | هیهنیدم بوروس یتییرانویفو ینیراهود حاقرب سپ رایدنروک بودیارارف
 : هر هل نطب هلتعاجر یهنراحندب ز هدااسوو 9 رلددروتک

 ا توراوات یدردنوک هث رزوا ملسیب هدعهوم ی راک دید دوج بیرق
 ٩ هب هثدم بولود بودنا مما قع اجر ند راثاو ت راغ ین راپ راح

 فرو نالک ندماشیخد تبوئرب یهنراحند.ز هدلاسوبو 2 رلب دلک

 | هلا یارا دیز یدردنوک ه-هضوم یرلک دید صیع نوجما یتاو راک
 | هسلاراو هنره هد هذاق لوابواو یتئاوراک شد رد بوراو هبارا لوا

 ۱ رل,دلک هب هل دم بولود بودا رسا د اط ر ندشب رةورل دتا صی

 عب رانی صاعااوبا یبوزكش زیرق سو هيلع یلاعا هللا لص كلوسر

 هکیدتا سالا ندش ز صاءلاوا یدبا ند دعن اط نالوارمسا لوا



> ¥ 
 تو دا لو ساعا كنا بش زهدا صا بولا هنی راوج ی ودنک

 ادن بذ ز یدلوا عراف ندنزاع حص ترضح نوچ یدرب و ناما اکا
 ىدا ترضح هدتفو لوا ( صاعلااا ترجادق ینا ) هکیدتا

 هرکصذ دنا یدیضوب مربخ ندککید رب وناما هص.هلاو | نعد ندنوب من
 مکحو مدرپ و ج دش هساا كدر و ناما دچک ره نس بذ زاب یدتا

 ہدلاسوبشا هو ل رلبدر و ورک نی راقدلا ندصاعااوبا هکیدروب |[

 یس هلو باک نب هدعضوم یراکدیدلد:اذءودقوعن نج رلادبع |

 دخ ردرلت به رونک هللا مهجر رس لها یدردنوک هث رزوا ۲

 یدتروطوا هنسوشراقبودروتک یناج زاد,ع لسو هيلع لات هل ىلع اا

 هللا میا ذکر غا) یدرو- ویدروا راص یه راص كنا هل ال رابمودنکو |

 سعب ( اديلو لتفئالو ردغتالو ل-ةتالو هلن رفک لت اقف هللا لبس فو |

 لوش تبا هلن اقم سپ لیق ارغ هدناوب كعد رکتو هلبا یدآ كنب رکت
 ردغهب هسوک و تنایخ هنونغوردشاوارفاک هب لات یاد هک هلیاهسوک |

 خدو ید ردنوک هبلک نب ین آ ءرکصت دح اصذوب وهلبا لتف لپ -هطو

 هسا اردا تباحا ۳3 هلا توعد هم السا ادا یرانآ هک د روب | ۱

 یدلواناور هلریجوم نامرف نجرلادبع سپ هلید نب زف كنب رلکب كرلنا
 یدلیا فقوت هد سارا كرلنا نوک ج واو یدشرا هل دنا ةمودات |
 لرلنا هک ین ارمصن *یباکورع نب غیصا یدلبا توعد دم السا یراناو |

 ۱۳ ترعو یداوا نالبه ,دنلا كن اج لا دیه یدایراسایز
 م السا ف رشو رل دارا قرتشم هل السا قرش بودا تعب اتم کا 8

 مار ضاق كغصا نج رلا دبعو رابدس | لوق ه رج ید یرلنایلو |

 ند دوس ىیاهەد 3 هس وبا و یدلا تعجام هر فشن دم بولا و

 هدلاس وب مهو ل یدلک هدوجو ندزق لوا یدبا ندنیمباتر اکاو |
 دعس نب هدعض وم یرلک دید كد ههجو هلا مرک یلاطییا ن ىلع 8

 لوا یس کن هاو لواو ید ردوک هد رزرو یس هلبق رکب نا :

 رکشل رکب نیدعس یب هکیداک ربسخ لسو هیلع هللا یلص هریمغیب هکیدنا |ا
 موك دن رزوا هنیدم هلیقافنا كرلناو دادعا دنب دوه ربیخ بودا مجج ||
 ید ردنول هج اځ لوا هلا رفت زوب اض رم يلع سد راّزتسا کا |8

 7 جا ید رولوا نامه
n | 
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 | ؟صاخ هل مع رط راذکر ی را هود ل زوک جاقرب بااط ییا ن ید ۱

 ۱ یدبا را شمر و لاه رادعهررب هدیز نوجا تراحم )سو هیاع هللا ی یص

 ك هش دم بو دا رارقد ژ رلد دا تا شراام لر را ۱ لها تولوا 1

 ِ رورس ل وا ی دانا صرع هر سدح لوا ۵ هاو تی یدک ِ

 | بولا ماقتناو رایدراو هنیرادرکب نب بودیا قرفر کا یعاسچج رخآرب |

 : نکا د س وا وا ق الو هصاشدرب ا راد شرا دورص و٥ ی رلک در د 4

 | بوما اوب ویب دوس كني رب هود وا دوس نالوا هدارا لوا كت رمضح

> ۳۱ 3 

 N Ea دتا صق لوا رایدتا صو شف ن دل اوحا

 || رلیدرپ و ناما اکا زمسهرب و ناما اکب هک هلطرش لوا م هتلبا ھن رزوا
 ۱ 00 دا ت اعات یدنلنا هشارزوا تتعاج لوا ند زونسک ی رانا

 | یدریک هنیرالا نویق كي یکیاو هود زویشب بولوب تع ره دعس ب

 را لها للاوما قاب ب ولبق ادسج ن دنع لوا ن وعل وا هللا ل وسر

 ند ز هدلاسوب و »۶ یدلف تعج | رم هر هشدمو نس هب هب ریس

 ا كن ه-هقاو و و + د زانو هیارعاا یداو هلعاج رب ی هثراح

 هلا لوسر باحصا و دیک هماش هلیقب رط ترا دیز هکیدب| لوا یبس

 هرازرف یدشرا دسد رايق كءصوم رک در د ارفلا یداو دن زر نوح

 ۱ هلن رار ر ورليدلا ییرالوب لرلتا بودرح هورگ رب ندردب ی ندس هلق

 ۱ بلاغ ی یدبا زا رلزایسه و قوح مود لوا را, دلیا هل اعم و هر را

 ۲ رارف یرلیقاب و رایدلبا رسا یہ هقاطرپ ندنراتروءو ل3 یسضعب
 ی دلوا عقاو یس دصق ها رعو لک هدااس وب مه و و ی دلبا

 | ندنس هلبق هنب رعو لکع هک ردلوا یتابب و حرش كن هصق لواو
 | بوک هئناق سو هيلع یامت هللا یلص ادخ ل وسر تعاجر

 قفاوم هنج اح ل رل زا یس اوه كن رهش هشدم رلیداوا ن اسم

 || ہدقلا را وب هک راب د-2ا ضرع ہر ورمس لواو راب دا وا ضب مھ ب ویک
 ید ت سضح لوا یدالوا قفاوم هز یساوهو ردد وج تال هتسح

 | نوح رلنا زدنیش هتغاط رمع هک هدنس هیحان ردطا یذ ن دشباوابق
 بو راو ات ه-کید ردن وک هارا لوا بو دبا نی ناکم ییضومرب

 | ییدوس كراءود لوا بوثاکا هد-هطوم لوا نامز هک رلنا راهلوب تک
 هنن رط رد هرکصت دیا یدلوا لدم وک یراض سعرلی دا یو و



€ ۳۲ $ 

NSF 2كل رطح هدنتف و حرب ب و دنا قانا هرب ر بو)وا  

 فال ودر رلب دک بو روس هود شد نوا ندنرا هود دص اخ لوا ۱

 یراسل بودا هللا وم هل رارب رب یدشرا هرلدا بو 1 هک درآ كرلنا 1

 نکید هذ زوک و هن زغا كناو رلردسک غ ااو لیلا كناو رلب دنوط ۱

 نوح سو هيلع لات هللا لص ترضح یدلوا دیهشان راب دود ۱

 لرلنا هلا راوس یر € e یزرهدر اح ن زر ۲ یدلوارادارب> ندشاوب :

 یراکد روس بث ربا هراذآ هلسهام لیگ زر ۲ ید ردن وک هج رادرا ٠

 هر هد دم بوق اط بیا هنن ژزاغو ب ویلغا ب رالا بو وط بک ود |ا

 هب هاع یرلنا رک ید | هدنررفس هباع هدسفو لوات رے ید روت

 سا یدش ۳ هل سّو> ودعضوم مان لو: ا عج هدا و یدشتا ا

 نوعسا و لوس و ها نویر ۶ ی ذلاءاد >اعا ( نالوا لزات هد هءداو لوا ۱

 فالخ ن«مهلجراو مهیدبا عطقتوا اولصب وا ولت نااداسف ضرالاف |
 و ۷ ء كرلنا اصاصق هلمساضتفم ىس هع رک تدآ (ضرالانءاوثیوا :

 هب هقناط لوا لوز كتآوب هک رداوا ید تیاو رر و ) راب دابا بلص ۱
 :a دنا لاع دیس سا یدا هرکصذ دق دلوا مسفاو روها لوا |

 ۳ عرش هدلاس وب هو ید ؟ج لمه زوک کت هتم کے

 اد رس هک ردرا شمرونک لات ا رربس لها ید روب اعد :

 0 ےہ و ند د د۶ا ا روس: ! قلخ هدن اضر فا یهتلا

 ترمهح بار اعد E لسو هيلع لاعت هللا یلص ندلاع |

 هد ه ارګ اب كهیح هرمشط نوک لوا تودنا نیت نوکر |

 رل-ابل ىا نوک لوا و ید د ۸ هدیا بلط روب ندنیلاسلا برو 1

 فب رشت هیالصم بوقیح هرشط هلا عوشخو عرضاو عضاوت بوک ||

 ریس سن پ شا 96م ر یعکداوریکت یدهدنکر یلوا و اوا جد

 هد درع را هده ذم ع یاعد هللا یصر ی ا ماما م کت یدلبا

 لا هژوس ةدراع ل لوایک رداوا ید تیاوررب و) رد هل وا ید

 یدوووا هاد ؟همطخرپ هرکصدنا یدروب تءارقی هاا روسو ۱

 دوس

 براو دنک و تواا ندنرالا ییسلقا یدارلشم ردا وا خير لر هود ّ

 ۱ تاو و ( یدایف رائع تع کر یکب دا مس تعاقاو ناداو ید رو

 یرلنا هر کصا دنا رل دکح کیم بودا ع طة ب , رو ااو ۱

 ٭ اعدو #



 رک ۳

 ۱ باو نادر كراسو یدلوا لەت هد هداعدنیحو یدلااعدو

 نداوا لعن س اڪ روھ قاخ زدا یوار یدروسلب وعو

 عطةنمرل وك حاقر و یداش ایه روم تواوا اد رلن وا وب ندناعسآ

 ت اسر ترە > 1۹ ردش شر هود هد هک تداحا یدغاب تویلوا

 ا رعا درمرب ید زوقوا هبطخ هدندیدم هدم لسو بلع هللا یلص

 ید ابورک نع | رد ندو نالوا هد تس وشر اق یسو- 3 رین»

 ردزرانفرک a ےس هاب قلح | راایعو رلیداوا 1 اله رلار واک ند-هاربسوص

 لا هت قحان هک هلااعد یدورف راجاغآو راپ د-اسک ندلورایط وو
 اتفسا مهالا ) ید-عا بور داو نیرالا ت مطح هردنوک روس
 ج الصا هدک وکزب نوصع> ادخ ردا یوار( انسا مهللا انتسا مهللا

 یدیعو تم العرب ۴ گو را تم راع روملو دلا نضروک تولورب

 یه راب ٿ ولوب رب لد راک وک هاکات یدا یک یناص *هشنشناعآ هکلب

 روم و یدعاوا ریمل یدذش را ها طاس و نوحو یدلوا اد

 لری هک دا شم اعا لوز ند رب م ترضح زو ھو یدلشاب ها

 ك_ےلک U ید-لوا لزا را ها هاط هند رژوآ کی ا كرام ك وش

 هد ترضح هک ول لاحو یدرک هنکا لید ندوشلوا هن نیک لو ۱

 "ل رام هلیببس یت راک كرو*؛تب ونوب یشکح لوا یدر وفوا هبطخ
 هکید تاو یدلبا تیاکش ند غد داوا عطقنء كرال ولو ند نک اله

 نوک لشنوک هزو مردان یرو یاعت قحات هکر وب اعد هن هللا لو سراب

 ندرومل كمدآ نب یدروبب مست سو هيلع یاد هللا یلص لاعدیس هر و

 مهالا ) یدتا بور داف هیاعد ن رالا راس سد ندنغبدناصوا رب

 هیدو الا ن وطد و بارضااو م 6 الا ع هللا ايل 4 بیل اوح

 دحا ےک یدغاب هرلءردو هراغاطو هفارطاو او روغلو یدغوط
 كن هرد لوا ید رارد هاف ی داو اکا هکیدبا راو هردر هد رق ۱

 "هربتعهبتک هک هلوا مولعم ( هنن ) یداوا ناور ین وص یراد#ءیآرب ۱

 اهنسا نالوا هدنساشا هبطخوب هک زالوا مولمم ا رص ن شداحا
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 لعنت ثب :د>رب نا ما هوشاا ۳ الد كيه هدنح رمس یر اث

 ا نالرفس لو نرضح كن هصقوب ثیدحلوا هک ردشیا

 لیبیا كنهصق لواو ردناراصشا ییسهاک هروهظ هرکصدقدرو
 دار عداو دارطنسالا لدس ىلع ینادلوا دارا هدعاو و

 هد دعته هغو تم تاناور هدننیفیک كنا اساسا اعد ندن مض> لوا هک هلوا

 رلناو رداکد لص هناصات کت اور لوا ب ا: کوب و ردشلوا دراو

 قیفح  E U PE LEتاط ٣ عا هللاورد- کک او

  3%رد وا عفاو ی“ ھے هاد لح هنس هدعداا یدهام الا وب

 لوا عض اوم لوا 9۹ رددآ كنوبقرپ هدنسح او ۷ مرح هل دحو

 هک رد اوا يبس كنهیصف لواو ردشلوا ف ورعم هلا یما كن وق

 هکید روک هد تس هعقاو سو هيلع تا هللا للص تااسر ترمه>
 كن ھك تاو شعلا ادا هرعو شا هے راز هءظ»م ے هل تاران

 یسض ءو بودا سار یب را ا یسک ەر ید "ارابو شاا هلا یحاتفم

 هدک دسار رفت هذ اےک ى +ءفاو ول رورس لواو را دو 5 ۳ راد

 هروهط هد هن وب نا« یره كنههقاووت را داوا ور« نا ا

 هنغار لوب )سو هلع لات هللا یی ص ملاع دیس رل دل د.أ دن کح هلک

 مصاحیحد رانا مرددسیک هیهرع هکی درب ورپسخ هنناراب بواوا لوفشم
 | یوصقو یدیک ه.اح کیا بودبا لسع ترضح سد رلیدلوا هداماو
 نوک یاوا نود ها ید هام نواوا راوس هتسهود نالوا هدنمان

 هد رهش یوتکم مان ها د. كو ید < هرشط ندهن دم ناو هاش ود

 حالس یه: : لات هللا یر یرعس ۲۱ كي اهکاو ی دوو هيل هن ر

 شعب هس هل نوا ی دهو رلب دلا رر هل رلتاالا ب و4ا شوق

 جد یسهود تاله> وبا ناسا تون ید دختر ردو یدرونک هود

 یصوص> یدوهمو تارت كرا هود لواو یدنا هل هلا ر هود لوا

 یجدرانالوا یتردق ندیدم او یدروب شرابم در ی | تدنحی هیجان

 تاواصاال ضا هلع تاش اک 2 هاو سا رددروتک یدهرر هج رلناب

 یدروب هرکصا دنا یداید .دءض وم یراک دید هقیاطاود نزا رھ ظ ۱

 رامشا هل ۱۱ كرامم یدنک ساب ندرلنا و رل دالو> ی رود یدهات :

 < دیو ۴
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 هرکصتدتا یدلنا دیلعت و راعشا هیجان یدتا رها نسا بودا دیلفنو

 مهللا )فلا ۵ بلد هرژوا لاول ءو بوعا مارحا 4 هرع تروح

 ( كلك شال تالاو كالذم” لاو دا نا كيبل كلكب مال كبل كل
 همارحا ند.ضوم لوا بودیا تغفاوم هت طح لوا باتا رتکاو

 هلا لص ترم و رلداوا مرگ هدر م هده> ید یسصعبو راددرمک

 نوردنوک هلبارل بود هک وا بیلا بدتج نب هیجان لو هيلع

 ندراصناورج اهءیرمشپ ندابعو یداواناور ههبعع كن هیجان یدنک
 زویرد كد هدرفس لواو یدابا بصذ رکشا همدم هلا راوس یجرکب

 رف یرکی زویشب كب هدخاوررپ و روبتلا كی هدتاوررپ و رایدیا یشک
 هدرفس لوا اهنعیامت هللایمر يهمل ما ندنارهطم تاجوژو رم بدنا

 دکعیربخ یهجوت هداج هکملرورم«لوا نوحو یدیشمروتک هل هاب

 هن رزوا كنایراربدتویأر بودا تروشم هل ر یدشر ا هنن راک رشم

 ندنفارطا لئابق هد عه ندنرابز یبهبەک تبب یترضح هکیدتا رارق
 تعذاوم ید رلدا رلید تا باط تف اعاو دادسا ندشداحا نعاجو

 هدعّضوم یراکد د حدتلیو رلردت,> هرمُنط ند هکم بودا قاقتاو

 ییهج ینان ةمرکع لبا دلو نیدلاخو رلیدروطوا بوروق ءاکرگشا
 ل صفا هلع نا اک داسو ) رتدلیق نیم ن وعخا وا رکشا ؛دمدقم

 نابفس نرنشب ندنس هلرق هعارخ نکیا هدنل بم هملطاوذ تاولصلا

 مولعم یشدرف لاوحا نوراوا یدتیشع ردنوک هب هدکم یی یشکرب مان

 در هکم کک وم لوسر نامرف رم دما هرونک ریس هرو ریس لوا توت دنا

 هدنسحا وت ناعسع بولد ورکو یدندا موا ءم یسیرف لاو>ا بوراو

 یدلیا ضرع هل رض ح لوا یشیرق رابخاو ید شرا هت ض> لوا
 ہد د دص س نک راز هبعک تاب یودنک كشرف روج رور لوا

 هدد روج هرو اتم هلا هام نابعا ی داوا یففاو دن راق داوا

 هنرزوا یرالایعولها كتعاج نالک هن دادما کشد رد ندزوسک ازبرلنا

 هک داش قحاوا ترطضمو تیک تاج تسا ترا بوباح

 ن اسد رو قرفتم نوڪ“ هظذاع یرالایعو لها یدنک بوق یا رق

 هلهح و 1 هر هراګ#و كح هلک رلتا هدو دااو اچ سب ردو راهلوا

 هللا لو سراب یدتا ع لاعت هللا یر یقادص رکو وارلیدد هلوا نکم
 هست و و ست
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 هلا هسککر كدلک نوح تراز یەک ت قحا كرضح هدشاک و

 نس شب رفرکا لوا مدق تباث هدتع رع لوا هئ كدلک هن د صو هلام

 ترضح زرهدنا هلل ا٥٥ نامز لوا هسرردبا مث ندنرابز ییهمک تاب

 دک ءزکلوب هلبا یعسا كنیلامتقح بوروک باوص یر كرکب ونا
 زس رروطوا هدعضوء یرلک دید مع دیو ن دلاخ هکید روب و یدید
 هش رارزوا نرسع) وا رادریخ راناات هلدیک ندشناح عاص فالوب

 یتراسیغ كم السا رکشا دلاخ نوی > ادخ ردنا یوار لس هراو

 یدروک زون كرکشا هکن ود یدالوا فقاو ندن راک داک هک دهروک

 هللا یلص ربمغی و یدرب و ريخ هشد رق يدراو بودا رارف لاس ای
 یدشرا هعضوم مانرارلا هات یدروس یک ص شو هيلع لاهو

 رحز ردعاوا یدکوج یسود هصاخ كت رطح هدسفدراو هيارا لوا
 كتر صح ن٥ ) یوصقلات الخ ( راب دت اید راد ریه> تودا

 نرمطوح یدااق ندکءورو بواب روب یس هود ن الوا هدنءا ی وصد

 نکل یدیالکدینداع كناوصققلاقو یدلاق بولورو یوصقیدتا
 ییاوصقیدلیاعتء یلبف باوا ندلوخ د هب هبعک مرح هک یلاءآیرکتلوا

 كنایسفن لدج هکنوععحادخ لوا یدتناهرکصندنا یدابا منم ی د

 سا تباجا هس ر اراد هره ندب هدا مرح مظعت شدرق ردهدننر دف دب

 فرحندلوب ویدةلاة هود سد یدروب رجز هب هودهرکصت دنار دک رک

 كنود لوا یدنوط لزم هدنشاب كن ویقر هدنناها كن هی د = بولوا

 یدنکود ین وص هدلامززا بولاوص ندویقلوا قاخ یدیازآ ی وص
 رو رس لوا رلیدلبا تااکش نده رسوص نوراو ةو نرمض> قلخ

 رايد" هب وف قوالوا هکیدروب و یدر و بورافیح قوارب ندشکرت
 ندویق هکهدلاغوح ردعلوا وص هد وق لوا نوعع> ارح ردنا یوار

 هکر دشترا هنوئو ) رایدناق ب وا یلکود ناراب یدلشاب هفتناط
 رل دابا تیاکش هر لوا ندهآرمسوص اکا هكا رەش هبا دح

 نیدب زو رابدناق یس هلجات یدغاب اروم! ب ورو اعد تاشاک هجاوخ
 هکر هک هد ود هاب دح یدشا هک ردشعرا هند ندنه> تا

 ندنزاع 2 لس و هيلع یاعت هللا للص ریمغب حا ص ی دا رو

 لمس هک مسلم روا ی دتا دشاراب هرکصت دو دلوا عراف
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 نر طء لاق نء اماخ رفاک و ی زوم ید اء نھ جا یلاسءت هللا لاق (

 اترطع لاق نعاماو بک و کلا رفاک یی نم وف كالذسف هتجرو هللا لص

 هک ردراشمروتک هدتاور (بک وکلا نم و ی رفاک تالدو اذک و اذک و

 شن د اکا نکا هدنآ رم یاب دج لس و هيلع لاد هللا لص ریهقس

 لارا + رقن حاقر ندنموق یدشک. یعارح ءاورو ی لند ندان اح

 یرلتس ود صااخ لترمطح لوا رانا هک ونلاحو E ا ترە ح

 لئاقرکا سدرة ی دعا هرورلوا لید یدبا یرا صاع رس بحاصو

 یو ردرا شوق هن رارزوا كا راوص هاب دج بودا قاشنا هل رع

 یدتا ترضح ردراثلوا هدنددسص علم ندا وخد هب هکحم

 ندع كداک هلا یدصف هرع هاب لدلک ن وعا كج ها رانازب

 ررم هبدلا هرلنا ی لوا امارد رل ام د هک س رفهک ردوب

 هدنگآتدم لوا کلات ود تدمر هضارا هلارلنا ردک رک هسردشربا

 هراذک ۳ رکا رل وسو لا راذک ی ی رانا( هيا كنج هلبازع رب رب

 ید وصعم كش رَ تجز ف مس روا وا تولغع تو: هدا تعو ام

 یک قاخر اس هسیا رزم ۱ مس رواوا بلاغ نی رکاو رواوا شاوالصاح

 مدیلص دم یراب هله ید هسرزتیا تعاطا روا تعانطا اکب
 ض رعو رلنا هک هل وشرکا رواوا شلوا قدم تا اسا هد رط یا

 ادح لوس هس رارزتس وک ا وا عاشماوایا ند یا ججیبتا

 یا م دلوا روا رد هدنن ردو كب کا یسهن لر هک وڪ“ح

 ل ازنا لاعت قح هتسلا و مربا هلت اد٥ ها وا ان هل | ارنا هد ارجا
 هساقارحاو داقنایب صا یدنک و ردکر ک ھذا ترص هس د یيدتا

 ندده ی یدتا بوراو هن او سد رو بولو دورک ا مرب ردشرپا

 ةمركع ت هاو وس نمد ید وس لوا 11 هتسراید رکا مدتشا زوسر

 رلیدتا ی [تهتس نصب كرلتا یک صضاسلا یا نب مکحو لھج یا نا

 كد رقامارداکد تبع اما 2 اب وس هد راق مر ی! روس كا هاب وس

 هلب وس ھدا 4 دیشا هر ره ند د لیدات زل دتا یرادآر ناعکاو الو

 یدلیالعن هرلنا یرازوم ینیدروب كنرض>لواوع هیلب وس ید الیدب

 ۱ یدتانرض>,ردلعا یلوسروهللا رلردتا باععا یدیدهنزکب راکدرورپ ع
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 لدو زس ردنا لسیحل هکشنا كنج هلا درس شب رقیایدتاو
 لوا رد شاک هترا ز یب هبمک تدب قا ردقو یس هیعاد كنج هلکرس
 لج ه هع د خو رکم ب ویئیا دانعاو ید ضا ت , زوس كلا تعاج

 مد هلق لواو ردد س هلق هعارخ لیدب هکیدرارولن ارب ژرلیدتا

 ندنراهاوخربخ ك: رطح لوا هدمالسا رکو هدیاهاح كرک ندماالا
 نالوا عدفاو هد هکمو ید-یشاوا تراشا ه انعموب اقاس هک رلیدا

 هانا نک دوعسء ن هورع سد یدرار دا مالعا هرورس لوا لاح ره

 نمسالک د هش ر مان مب نیس شل رد تع اج یا ید--ا ب وسصعلاق

 یدتتا هورعرد هل وا رل تا رلتا ملک د هدنسهیانم رکلغوا رس نو

 قو راب دات رانا مسلم راتوط مه سای وس هدر کەح كل سام ا

 قوعهح یل دايو تباث هنرزوا شرق هورع س) زرغوط مه

 هک كلوا هاکآو کال یدتا لإ دآ دتا دادعاو راک دن ی هع دو

 یی هنسد لوعع» تاغب یشا ندحالصو قاصلا دیس یشکو

 بو راو هخ اق كاا كردنوک بو كدبا لوک یا ید-الا ضرعنس

 هتهدخ ترضح لواهورع سل تیک راورلددتا رانا عهای وسزوس

 هلب دب لس و هيلع هللا لص ربمغب یدتا زاغا هکعشلی وس زوس بولک

 تاوج اکیدجاب یدتا هورع یدلنار رفت هده هورع یرازوس یییدروب

 كسدارردش وس یی راحوا تودیا لاصءتسا یکءوق یدک رکا هکر و

 ی دنکح ن د راتلک م دهم ندشس ه دی رع نس ر وا وا س اشا هل

 و كد رو ا ردن وس یراق احوا و شعبا الها مو

 لاونء هن لاح هکنس رولس دوخ كدا رواوا بولغع هرلنا رکا لدتشا

 دمرسو دو ههربد یالآر مروبهروک هک ردو قیفح ردکر ک هساواهرزوا

 رارا_بودوقاهذت نس هاک لاحرب هک اب نوج شلو ا عج هکناق شابوا تعاجج
 نوح یدا ڪا هد لش لوا هع یاعت هللایطر قیدص رکیوبا

 صصما) یدتا بو كأ باط> هر هو ره یدتشا یز وسو ند هورع

 ندان یآ ییعب اف لد ك: < ركوب یراک دید ی ید ( تاللا رظب

 رل٫ دا ر دوک ی ےک و یدثا هورعز ويھ رغ ءاز اهن ی او ژویم ر اش

 تد 8 ۲ وک ا هدهرژو ا برا ركبوا یا ی دتا هو رعرد رگب وا

 | «دمرزوامدرواوا لو غش م هکمرب و باوجاکسنب یدعشیدبلوا ین دداوا
LTی یا تم  N 
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 ىلا هشدر هورع هدنیاهاح نامز هكدا لوا یک دد ردتاث كح

 یدیشعلا تناعاولارب اکا ہد هیضق لوا هنع لاعت هلل | یط ر رک: وا ید شا وا

 هو رع هصالا ) یدیشهر وهو در سر نواه هورع هدتاوررب و

 كنرضحلوانلا هدسمالک یاشاو ید ٹل وسزوع هلن رضح لوا

 كيرضح لوا هبعش نی ةرغمویدردا سمیودازوا هبلاقص كرابم

 یدیشم روط بود و هثشاب نس هلو و نودنآ لئاج ناف هدئنا

 هربش» ۲ I لا هنلادص راسم كن رض> لوا هو رع هک هک رهو

 كلا دخ لوسر هکب د ردیاو یدرروا لا كنا هلیا يکصید یل_نعلق
 هکردروصءو رعكح یکیلاندسل اهصككرابم سو هي ءلع یادت لا لص

 ا هلا یک د لا _دهاش هربغم هک ردلوا یجدتااوررو)رد- کو

 هکر دیک وب دعا یدتنا بولک هبضغ هورع ن دنغا دروا هلا كن هورع

 هدرگبحم از 7 E د هدنسارا راع | كاس

 هللا ل وسر سد نی ریا ناک هنغج هالو هس ؟ دز رحو كرم ندنا

 ك تاد رق كنس وب هو رعیا یدتا تورو مش لسو هلع یاعت هللا لص

 یا یدتا بوردنود ههه نب زو هورع سارد هب ن هرم ییخوا

 هل ءاعم یک كنوب اک: نسو مردی ا یس نح ال صا اک ردع كنس ن رادغ

 هدنن امز تیلهاج هک د اوب لص ا كنک,د د را دغه هر غم كنه ورع نسر ولیف

 ر ےم هلا ا حوا نوا ف دکلام ب ندئس هلق فرقت هراعم

 الم همفوقم ب وراو هر« یړیاراش یک هشت او سو یت اطاس
 راها هنا یدال هن رالاح هنن ر رهو لوق هتمدخیرلنا سدو ةءهدنراق داوا

 ندتهج ول ی دهر و هنسارب هب هر ى و ان ات

 رار دیک هن هني دم ند رصم بولود هرکص بودا دسحو ظيغهرلنا هربغم

 یترب ره ی دا راشل وا لوغشم هکمګ ا ب ارش هدل زم ر نکا

 نوا ماس٤ بول اق هرمسغم هدن راف دن اب هب وفن وا بولوا بارخ تسم

 ی رللام یکی درب و كف وف بوک ن راش اب یخ د كچ وا
 هللا یلص ریمغیب:نام ز لوا یدسیشلوا نالس# بوک هپ هدم بواا
 ند رمصء اما ردا ویعم 2 هربغءاب یدتا 4 هردم لسو هلع ىلاعد

 فقا وهل اح لواکالام یب س رداکد لوم لام کاک د رونک بولا

 هو رع یشا رثاشاب هک و تم وص> لا یو كن هردم بول وا
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  1بودا یلب ۴ هکمردند ود یشلا 7 وصح لوا یس دوعسو یا ۱

  ۱یدنارلشلوا ۳ نودنالو.3 ود ھت هدک هر و تد جوا نوا هکلام نب

 هورو شا یدا تبعا تر اا هب هصقوب یدا رم هاک-٤د را دغ

 هط> الم توقا ه-هالا لوسر باا هلا ید ر وڌ زوک دوعسم یا

 تح ند رلما رحاو مظعا لاک در رم لوا كبك ا ویدتا ۳

 هر رب رے نوععح ادخ ی دت ار داوعنم ندا سم هکلد وش یدلیا

 یکیدت | لامعهسا ها اتسدایدر روش اق ندر رب یسا هسروب شاار و :

 :دنروض> و ید ارارد |هلاقم هنیرزوا كنو ص لوا بوتفاصندنررب یوص

 نب اعصو ل دنحاص ار هک ,رداوا ید تداوروب و ( ید را نم هو ۰

 یدیارارلق اص هلم امحاو ترع بولا ل3 لوا اکر هتشود لیفر |ا

 مو5یا یدتا یدراو ھا شد رگ بول ود دوعسم ی هور ع هصولا ( ۰

 مدراو هش رلت اق یو یرم یرسک و رەد ن نوڪ ادخ شب رف |

 ندرلهاغداب لوا ییارم>او ملا نالک هروهط ندا ڪا هدهد در ِ

PEیکدندنا مولعه بودا هدهاشمز ا ندرمعح لوا و  

 فلک رس کر :ایمنشا بتودارو رفت هرلنا هرژوا لسرص# ۵ لا

 ردکشا لو ینانالوا حالصو ریخ هرس هککدرا لوف یمص ییدتبا |

 هدا وا د هش ىسەلجحات 0 رو سو هدئناب كنا نوههج | روح

 EES 3 ی سا ٩ را نح ردنودز وب ندزرسهعت دااوا بلاغ هرسدوخا و

 ا ا احا یدرارد هلع هدتاوررب و سالح داو ؟

 توراو ۵ سد ۲اح 1 دچار لر و روتعداکب هست دتا یدا ندن رسد ر

 یداوا ناور هلاج ترضحان رلیدرپ وروتسد اکا عهروک رد,دنیفیک هل

 یدک نالک وب یدشا بوروک ندفاربا یتا لسو بلع یل امت هلا یلص تر طح

 ےظعت هب رآ هود نابرق سا ردن دم وڌ ل دیا مع هس را هود ناب رد :

 ت اوا سد هل. هده ا بو روک یشک لواات 1 ردل ع بو دا ۱

 لابعتسا لر هد( ڭا هللا كا ) یتاورلب دابا یک یک دد رمح

 قلال ( هللا ن اط ) یدا بودا هده ام لاحو یشک لوا رابدتبا

 چ رداکد #
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 ید تباورر و) رلهدیا عنم ندننراب زهبهک تدب یئوقیپک كنو ہک رداکد
 تاور یتا تغ را زوک تولوا اد" بلق تقررب ےک لوارک ردلوا
 هکتیاادا هرعال اراب دک موق وپ (ذیعکل ابرو شد رق تکله) یدنیابولوا

 موقرب بوراو نارابیا یدت.ا بوراو هنئاق شارف بون ودو رای د اک
 یا تراز یی ب ودنا راه شاو درلعت ن راهود نارق هکمدروک

 راد یا رلنا مس هيا عثم ندشنرابز هک یرانا هکر دلوا آر من رارلید

 یر وما هل وه ولو نسدشک ییارعارب هکاوا نکاس نس سالح یا

 | ییهبعک هک هنلاو شارف هقداط یا یدتشا تولک هصع سالح نسب

 هاکزمس ن هدکقیا مسن یر هسوک نیتسا كا مظعت بودا تراز
 ردهدنت ردقدب كلا یسقن تسلح هکنوصع> ادخلوش مزتیا تعفاوم

 شدن احا هج نرالاو نوا تراز یهمک تب بواک هککوق ید

 بت ودا رادهو فطات هال رد سد مرر وج زول ندرس هليه وڌ

 و هر زوا نع دارم هلا ر هک و2 هرلاح یدنک یز و رلبدتنا نيک

 بوراو هکر دنا رام رد لوک ولآ ىلا شرف هکر د)عن ) رل ړد ۲۱ هدا

 یس لج بوش ربا هرلنارلت مس را هلا هسایقو نیک ییب رکشا كااعدیس
 ب ودا فطا هراتار ورس لوارطد ر وټک هاو ت رطح نوت وط

 هللا یصریمغس هکر درا هرو دک هدشاور) یدردنوک هندناج هکم ی“ هلج

 یدردنوک ه هکع ادا یدئوط لازم هد هبد د> نوح )سو هيلع یلاعت

 ندشاعدعودوصعم كترض> یراثا بوراواتیدا یک هيمان شارخ

 هد هکم كنا راد داند كم ردا وا راد وط یا شرف هیلبا رادربخ

 اع ديس سپ رایدل۔ا ,رصالخ یتا بودا تداج یس هل بقو موق نالوا

 بودا توعد هنعیلا ها هللا یصر اط رع سو هبلع ییاعت هللا لص ۱

 نم هیءاد كاج هل ارل لا ںواک ہن راز هبمک م زب 9 تک دکم نس گان یدتا

 هب یه هب هلک كشد رد هلا لورا یدتا رغ رب و بخ هرلنا غدد لوا

 زد کا هکم رول نیس ردنشور هدک رنمرع یرلفداوا هدتوادع

 اک ناس لف یدع ېب هد کشو زڙامود یر د ب هسر رول و

 هک ردا وقعه رک هس رردنوک یت ة٤ ن ناععرکا هلیف تیاج کب هکقوب

 ELE هما ردز رع تاسف هد" او شرف ناقع ارو

 هلداةم- واک هن" راز هبمک كنرنطح نوراو ات یدردئوک هپهکم بودا

  EFTل 4
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 نالوا هد هکه هکیدتنا صا راجع و هر و ريح ید 1 ى”: .عاد

 هح وتم هر هم a ینامز ترمه و حرف هک هند هر. وء

 نوجنابا یدک تسار هصاعاان ددسننابا نکیاردیک هدلوب بواوا |

 ردسیک هال اسر هب هکم ندنفرط ترمضح لوا ناُهع هکبدتدبا مولعم
 هنس هود یدک بواا هک اما یدنک 3 اعع لدو امر تلاسر ءادا |

 هللا یضر ناعع یدلوا فیدر بوش هندرا كناقع یدنکو یدردن

 هلا یلص كن اد لوسر بودا تاقالع هلشارف قارمشا هلع یا

 بو ود ورک هکد دادو ید رد را هرلدا ییمافد اسو هیلع ىلاعت ۱

 ف هوك تاب كسارلد رکا ناسععاب راددتااک ا هک هداح نرضح

 هبا مالسلاو ولصاا هيلع ربمغیب یناوطنب ید ناعم تا قاوط
 ا دولا هد هکم یا تودنا رهق هزاعع ندزوسو شار 9 ا ۲ مسا

 ی ددا بوئاکا ناثع نوچ راب دامو هکقک هنناق ترمضح بوت ودو
 > کلا بول وا ل>اد هب دکم هک دن اعم نداعس 4 را دسار لس

 هکر داوا ماکو نظ ندناعع مب یدستیا ترمضح یداوا لوغشم هفارط

 هنرضح وید رد تا لتق یتاعع هدهکم هدانا لواوزیا فاوط سر

 یلعا توص بورک هئسارا مالسا ركشا ناطیش هک ردناو رلبد ر وربخ

 ی دید رل ردوا هد هکم ا ۱ هاک آو کال هکرد رفح هلا

 هشو رد یدداو یداوا ل وام هداز ندنع اع “لری لوا ت مصح

 تنصرب هدعضوم لواو ن رنک نداراو هک دبا یراشبا مکح هدا
 یدابا توءد یی ها تو روطوا هشد كحاغا لوا یدا اغا

 در دم هرژ وا كعامر وح زول هس رواوا كنج تولوا مدو تیاب هلن ارلثاو

 لج قح ترضح ارز راد د ناوضرلا هع هتعب وو یدلیا تعس

 هلا هعب رطوب یرللوا رداص تەب وب ند را ءو. دک "هر وس العو

 نوحو(نرهما تع كنو ەد اذا نيم ولا نع هللایضر دقا) یدلیارکذ
 هکر دیو رم راب دمرداوا یت ع هک, داک ری رلیداوا عراو ندنم۵* تعب

 ندسلح و الاح ناذع هکیدروب تاعلسلا لطفا هلع تانک "هجاوخ
 كن و هک ردلکد بس انم ردشنک هترلص» یلوسرو ادخو ردا |

 لاون یدتا بودا تراشا ها عاص كرابم سد هلو ا مورحګ ندنتلص» |

 لا لوص سیر دلاب لاوب بو ا تراشا ها لوصو ردیلا كناعع |

 خاص #
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 یدلبا ٽو هب یدنک ندتفرط ناعع نود وف هل رزوا كالا عاض |

 هدن رب لرلنارلد داوا رادرم> ندتءب لوا شارف نوح هک ردلوعتم )

 تو دا توعد یو رگ ی لیهس یدا واادعب یوعحو مهو رب ۱

 رل كد هلا لص یز هلا د٭ هرژ وا ه->و یاکید روک ل وععم راو

 تبیعاموب ۵ با رق بولود و a سالح هکر درا شمر و هدتباور (

 a ر رکم هرک صد دک در کد یدال قوا علم ندش "راز هبمک

 ژرک ء نلکود ی دتا نم انا کشا نویلدد روتسد ندشدر و

 هاکنا سس و لک ر ادغر هد .اور رو زدن کرج > افر هک ردصذح نإ

 ی د الغاب کیش وس یدک بودد كا وا دروم هکعشلب وس ز وس

 هاو ڭا سه ںواک هل ستعاجر ند شا رڌ ورعن لیهس هدانا لوا

 یدلوا نامسآ نیسلا مر ید ( ارا لھ )یدت ا ترضح یدشربا

 هک هلط رش لوا راتسا تقی لص هاکنس شب رق داب یدتبا لره» سپ
 هر اتعهوب رکا ر هدا ءاصف تولک لی كح هک ب ا اد م رگ لوي

 هللا یلص ریمغیب ملمز اب همان ےس هرزوا لاو وب لک كسبا رولوا یار
 ب ودبا توعد ا اض ص ىلع و | ءژاب ال ود ید لسو هيلع ىل اعت

 ی اجر ن هللاو یدتبا لیهس ( حر لا نجرااهللا عسب) هکزاب یدنیا

 رانا یدند زا مهالا كع*اب هرزوا یکیداک هلبزاب ندلوا نامه نن زاب
 ی دنیا ترمضح ز نمر دزاب یتسدربغند ( می>رلا نج زا هللا مسی ) رلیدتنا | ۲

 ید یضن ےم ىلع سپ زاب( مھالا كعاب ) یک یکیدید تالیهس یلعاب 8 |
 ترعضح هركصذ دنا یدزا ( مهالا كعساب ) هععفو یرما كنرضح م
 ىلع ( ها ل وسر د هيلع یضق اماذه) هک زاب یلعاب یدتبا |

 رع رارفا مز دکنا اسر لس یدتا ليه س یدزاب نکیدد كتر طح ید

 ند هبعک ترا ز نس لدبلب يککی دا ادخ ل وسر كنس رکا ردق وب
 یدیدزاب ( هلا دع ند ) هن رپ ( هلا لوسردڅ ) یدعا دریا عثم

 یدشا هیعو ( یوی ذک ناو هللا لوسرا ینا هللاو ) یدتبا ت رمض>

 یض رہ یلع زاب هللا دبع نب دج هن رب بودیا وح یهلا لوسر دم ||
 یکنلاسرقصو كنس زکر ھن هللاو قف هللا لو سراب یدشا دنع هللا یضر | |

 لکد شزاب یزان نکره )سو هیلع هللا لص هللالوسر سپ نزتاوحم |ا
 ليلا رام یدنک سولا ندا كئاضت ص ىلع یهمان لص ن کا 1

 ثداحا رد یدزاب هلن ادءع ند# هنر بوداوح نظا هللا لوسر



 رد

 تند د| بو ردنا تلالد هیانعم نائلوا رک ذوب یرهاط كن ہیک

 هللا لوسر هلبلا رام ترمضح هکردبا تاالداکا یرهاظ كن هه

 هلوا شم زا هللا دع نیا دنر كنا یضذ مع لد بودا وع یی
 لوا تاور هک رل دتا ب ودبآ مر قیاورو دف اطر ندا او

 ( نولطبلا ناترالاذا كاي: ةط الون اك نم لق نم ولت تئک امو)
 كتاور ىكلوا ید هغاطر ندالعو ردغلاخم هش رهاظ كنس هع رک ت بآ

 اک نیا ترضح لوا هک رایاد سا تودآ كس هل رهاظ
 هک را رربو باو نا هت رک تنا ناناور رک دو یدزاب هللا كراس یدک
 ردلکد فلاخم ه هع رک تبآ یسصزاب هلبلا یدن ک یا لوا ك رمطح
 تا ارژ ردكم كعا جارا جد ندن ۳ و موهف نانه و هگلب

 هلانامز نالوا مدعم نو ارد تباتک یف نالوا حرصم هدهع 7

 یسءرختكناو بواوا قع و ررعم يکلیعا ثیرمضح لوا یە ردد ٥٥

 لصاح نماندکشو ببر هلص وصخ لواو ره اظ هلبس ل وا

 عنام ج ند اوا: لصاح واک تعْص هنرضح لوا ەر ؟کصا دق داوا

 كنەغاط وورواوا شاوایخد رګ "ر هت رحلوا a ا: ردق و

 یار ندثداحا لوارداوادراو دو ثیداحا هکارر و تب وع هایهذم

 ندنع رط هللاد,عن نوعهدباک یکیدتیا فص هش یبا نا هک ردلوا
 هدرلتفو یکیدتکن دایند لس و هیلع یا هللا یلصادخ لوس ر هک رد !تیاور
 ها هللاورد, ر دا هاوص ی هه دم كن وا هقناطاما ید رازاب و یدروق وا

 بوألوا لیدس همان 13 کتاب لوا هکر دراثهرونک رس لها صعبو

 هندلناح ىلع قیزود كرابم ترمض> یدازاب هلن. نا هن و هللالوسر

 هکشاب كم لدی ترور لش كل هعفاووت يدا یدتا توردود

 ترح هکیدتا تزاشااک ا یزوسلوا كنرمضح وردک رک 4ساک ید
 دمار ےک هر "لا را م ت اح هلا یار یلسع 2 ء ولارما هدنیعص

 كم اش اج هلا ر۵ا ءا صو باک نازاب هدو دازاب

 هک همزاب نینیلارمما ید2ا ماش کاخ یدزاب ویدردباک ی“ 3

 تمیاستم ب ویا هلنابقع هلکنا لدیلب یتکیدیا نینمؤملا رمسما كنازب رکا
 هللا لوسر قدص ده و هللا مرک نون .یاارعماترض> هدن :9ولوا كل دردیا

 یدردزا بااط یا ن | ىلع هر بودا و مومل ار ما بواد

 اس

 هج هصقلا #
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 ۱ لوبق تربضح یدتا هک طرش ره لیهس ینوک هد دح ےلص دصعلا )

 كننوصم لت هءان م و یدزا یطت رم لەو یدهروب تفلاح بودبا

 لد هتماعهنس یکیا ہدننیام شی رقرافک هللا رانا ) هکیدنالوا لبصاح

 ول رک هدندموبو رل دیک رادلک هنن رل تالو كن رر رب و هیلوا هبراسح

 هننذهع كد ند رافک و رهیعیا ضرعت هند رلامو هني راسقن ه کش او

 هی دهع كشد رقو هیلوا مخ اهو عئام درفر مه ندشب رد هرلنلک

 هیلوا مح ازمو عنام هسوآ ندرانالس ید هرلتیتسا قلوا لخاد
 هنسورلنالسعو را هیعلا ضرعت هنی راشاد نیع نعد هنراغ لح كرار رو

 لوااما رهدیا ضد تواک هئس كح دلک بودنا كرب ق هک تب تراز

E kLهدنراقدلوالخا د هب هکمو زهیعروط هداز ندنوکجوا  

 دج زرسانذا یسلو مک ره ندشد رقو هوا هدنفالغ یرلح الس كرلنا

 ندرلنالسهو TIE لد رق ورک بويعا لوء .د ینا ه-سرواک

 ندطرشوب رلزالسم) روي ا هدجشورک هسرراو ه::اهشد رق ےک ره

 هک نیشک لوش لهردنوک ورک هه هللا لوسراب رلب دنا بودنا یا

 رک ذیطوروب لیهس هک ردلوا ید تیاوررب و )هلوا ست بولو نالسم

 یهرکصوب هللالوصرابیدت ارع یددنوساوا هلل وا ترځ هدک دترا

 دکوک ره یدشا روش ا مس ترضح نسمرولوا یضار ه-طرش

 یلاء"ق>زود هردنوک ورک یناز و هلک هزغاق مز بواوا ناب ندرلنا

 دکل رهو ناتک رک هسا هدلاح لوا توایف یزور حرحو ح رفراکا

 ز راک مز هبا هع هلوقم لوا هراو هراکرمش« بودبا ضرعا ندزپ
 ران ویو یدید ردبعدال هان رافک ردسعآ د وعم لوا هکلب ردق ود

 هسا لوا هلا یغاب یغاا لدنجوبا لوا کاله س نکیا هدزوسوب

 س+> بولغاي ینا لیهس یسانایو یدیْشلوا ناسم هک ول لاحو یداک

 كنغاا ندلوب یک ینشآ كل هکم بواون تصرف نوک لوا یدیسشع |

 ی دا بوروک یتا لیهس یدردشرا دمالسا ركشا ین ودنک هلی ایغاب

 د څا یدعا ردیسا دنا لروما نالوا عقاو هنی رزوا كنا مص مما وب هتشا

 یلص تک زونھز ی دتا ت رطح رد لوک وریک یدنح وا دل ینو

 ربمغ زرهدبا لاطبا وے دف یی صز س یدسا لیهس كدتیا مام بوزاب

 بوایف یثتسء نوجا مرطاخ منبینوب یدنا لسو هيلع یلاعت هلل الص

 ےس

 قف تا سس سس ن تست توت هاو ور یه
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 شاتعلا یدئح وبا هک ر دا وا ت رمّو> ژزامو یدتا لیهس كود هز

 ها اذیاو بیذع اکا یرابیدنا ترضح یدعیا لوبف ل.مس یدلبا
 یدلوا لیفک هغءافلوا اذاو بیذم# اکا صف> نز رکم سپ یدید
 هرلکرم2۰ ب راد تولوا ناسم ی رانا ٥یا یدعا لدنجوا

 نوڪ داوا نال هک و لاحر د رل شع: ارل ڈا هل اکر هک ن سسده زلت زمسمهرر و

 لضفا هلع تاثاک ةجاوخ ) یدنا رل دعنا رلراذع هلبا هغلابم هلدنج وبا
 ند یاد قحهدن- هل هم لربصو هل ارمص لدتجو ایا یدتا تاواصلا

 ردا نا > اجرو حرفر اکسیاعت دنوادخ هبلا لوا هدباو بلط

 ربص بوراوهننا ثالدنجوا بودا او هرزوا عانا هثع یلاسعت هللایضر رع

 یدید ردرد-ه یک ینا بلک یراناق رب نوب و رد راک رشم رلنو هلی

 یعلقوب هلت اکو ضبرعت بوئوطهدناچ لدنجوبا یتسهض,ف كنجملقو
 نر ةد یدا,ا تراشا هغ.زوب یو هکدا تو ایا تواا

 من لد جوا ن وک لوا هکمدا راتوط دیما هدا ز ی دتا هکردل وهم

 كلل هکردلوا یتساباب نکل یدباهروا ذب و كابا بوآا یم لق

 نوع نس یییهسرعاب یدتالدنج وبا هک ردلوا جد تیاورر و ) یدلیا
 ندلتف یا تو هلع ییاعت هللا یلص هللالوسر یدتارع نع نر دل وا

 ندشنس هعاطا هش یا یا رطح یدتا لدنجوا یدابا یهذییب

 سد نزال دن شرود یهد ندلتف هکن وج نساکد قحا

 كلد-ءج وا بوراب وق لادرب ندنرالاد كج اغا لوا بو او له س

 هیلا تواوا ل صاح تر ندلا هرلنا مل سم هكلبوش ید راح دن زو

 قدص را دنا ےل هنعاباب یل دنحوبا یدتا ترضح راددلشاب

 هکر دلت ) ردا ص الخ ندنلا كرلنا ینا یلاعت قح هسداراو یصالخاو
 یراعدم كران!ار ز رابدلوا نوزحو لولمهداب ز ندلص لوارلنا

 كن هعقاو ییدروک یو هلع یلاعت هللا لص كريو هکردا لوا

 هرګ بواوا لخاد ه هکم هد هن لوا ےھو هدیا روهظ بواک یربیعد

 هک ردو رم هند یلاعت هلنایضر ندا طخ رګ هلوا حف هکمو راهدیا ادا

 هن او ترضح و یدلوا ادب مظع صار ہد جلد مب نوگلوا یدستا

 تعحارع وام لوا هر رے > لوا هکلب وش مدتا تع> ارم واردرب

 هللا یلص هللا لودر ید ارع هکر داوا ید تیاورریو ) مدبالکد شبا

 کاور *



 سم سس
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 لوا نسلکد رمق ی ن“ 0; دتاو مدراو هند او تو هیاع ییاعت

 زیرلنعدو زویلکد هرزوا ند ق>زپ مدشا ن مربمغی ق>یلب ترمطح

 مز مد اهن و رده وا یلب یدتیا ترمّض> ردیرلاکد هرزوا ند لطا

 | یر مر. هعهج یرللوتقم كرلناو یر رک هح نکرللوتعف

 ییلراوخو تلدم و نددسەئ سپ مدتا ن راررمک ىب یدتا ترمّوح

 باطخیا ی دتا ترد > زر ەدىك بولود هلو ص هلودم وب بودا لوق

 ۱ ردک رک هسه ود عیاص هلا ق لوا عیرمغب لاء ق ن یغوا

 كنا ملودر كاد ی هک: دروب ترضح هک رداوا جد تاوررو)

 یا تاور وو ( ردیح دا مدراب اکب لواو ن رعنا سا هتفالخ ترا

 كتر ضح لوا بواوا عقاو هلغح رمانعد هللا یو ملص لوا هکر دیاراعشا

 همع هللا یر باطح ,u رع هیلوا شاوا هلا یداهتحاو یآر ودنک :

 ينب هک تیب بیرق نع هزر نس هها لورا مدتا هترضحلواردپا

 رعا نکل مديد يل یدا ترمه> یکدعد ژرهدیآ یاوطو تراز

 ترمضح لدعد زرەدبا ل و قوب مدستا ن یعدید زردی ل و ||
 ردکر ڪ كاك هراز ی هوك تا بهرفنع هک ع رکاب یدتا

 ندنساجكنرمض> هلاالمو نزح لوا ردنا ۶ ردک رک دا فاوطو

 کا ینا اک مکی دعا ض رع هترضح مدراو هنناق رکیوبا م ده او

 مدتسشا ییاو> مکیدتشا ندن مضح جد ندرکب وبا نام مدلب وس

 كت رض> لوا راو رعاب ی دتا رکب وبا هکر داوا یخ د تباور رب و )
 رلشدا هره ردءاوسر كف> لوا هک ها ضاع اکا جو شیاب هت اکر ۱ ۱

 هکر داوفم ندرع ردهدنا تدل صورو را شبا لبا یهلا یو سوا

 نواوا ترافک هغاخ اتسکو ترج نالوا رداص ندن لوا یدتبا
 مدنا هاص لاعا قوح ندق اتعاو ق دصاو موصو زام نوحا

 | يجر ندهیاعم نایعا یدش را هرخآ باک دهأت 2 نوح هصعلا )

 ن نجرادبعو یک قورافو یک قادص را دزاب دهاش هن رزوا كنا

 یک ےےاسم ن دو ح ارلا هد..ء واو صاقو یا ی دع--و قوع

 یداوا تول یطخ هد همان لص لوا كن ضد ید ندراکرمشعو
 هک ردشثربا هتحکو یک صف ن ز رکمو ی زعاا دبد نن بط و
 هيلع یا هللا لص ربمغ راب داوا غراف ندم قءزان دما مم نوت
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 نکیرل اب و كزاغو یزر : هود ناب ز د كلا یدسا دننا را لسو

 د Ta نوععح ادخ ردنا ی وار ل دا شارت

 لل 1 یردلبا صا هرک جوا 4 انعم لوا ت رع > هک لد هدح رات

 اکا یی هءقاو تیک بوراو هشاق لس ما زورس لوا رلبدعبا لائتما

 a Da ےر هاس E ندنارابویدلیوس

 مد و ےظع مار هنشاب كرلنا ار ز توط روذعم یکنارا هدصوصخ و

 هد هما ج هسا رلب دن وط یوعد هو هسذا راددد هل ره شارو یداوا

 هدأ ایک ریش یدر روئلدیما هن ی نارا هک ولاحو لدتا لوو

 كناراد رکا رایدلوا وا E E و نیزسقلوا حف
 هه جھ ۵ وفرح هرسط نامه كارل ی ی د رلعدا م و هرهاو

 رام تودروتت ک رب رب وهلا ناب رق د یاب اده RU سکا وسزوس

 یریغ ندتعباتماکس هکنارا ن س هدا هل وب نس هکنوح ردنا شار یکشاب

 نلاقن سچ ااا كس ما E EES هاکس یجدرلنا هم ۳ او هراح

 یدراو بوبا م کت هر هس ۲ مه یک یکدد ےس ما و هرمٌط

 قشر بو ا | نارق غە راءود یدهو د

 ندا ش ارت نش اب لرو رس لوا ن وک ل وا هک را ردیاو ی دلبا سار
 اع دیس هکر ل در وک نوج باعکا یدنا یعازخ لضف ن هیما شارخ
 هقلح ورح خد رانا یدایا قاح و رح سو هیاع ىلا ت هللا یلص

 یر بیضه و رلب دتا شارت یی رلشاب وناب رق نبر ده بودنا ع ورش

 a وشرل ديا نوزحو لوام.دا زنکلورابدقرف 6 لد كم . رلشاب جد

 دکرداوا جد تاورو و ) زهلوا لاله ندهصعو ِ هکر درشلوا نیش

 هک ردشلوا ملا هت صور هد الاله: راو ر ند هصغو مع نر ؟ هکیداوانیش

 رها مهلا ) یدب ررد نوک لو ت اولصاا لّصِا هيلع تک

 مهللا)یدعا نرم> 5 رقما و هللا لو وسرابرل دنا نا ڪڪا ) نیعلیملل

 یحچ وا ترضح ن سهل و راب دنا باكا ) نیفلعحلل رفدا
 ران اراها ید د(نرمعقلاو نیت رفقا م الا )هد ا هو د

 ین راحاصو لدلیقاعد رر کم هرلت دبا شار شاب هک دنا ندبتس هز هللا ل وس رات

 کش ا شارت و کیا یک ا ترمضح لدتااعد هرکرب هراناقرق
 هر ۵م توجاو یس هو د تالهح وا هد هان دح هکر دقت ) رلددءروتک

 كن هود یر لا راس كن رمطح یدرب دنس هب اځ کاله ج وباو ی دراو
 | لر و هرلنایراس یب هود لوا شد رق ی اهفس رلیدشرا د درا

 هک رلیدتساا



 سو

 لردنوک لدن هودزوب هد هنن رب هسدا کج اخ هودوا ر ۱ یدتسا تودنا

 یندرلنا نوسنک كر و ینو د وإالاو كولا یبدود وب هسیاردیا لوک
 رل دانا ضرع هود زول هت طح تودنا لع هج وه یرا کال. س

 بودا لوبو یهود زون یدیلوا یک نوعا یدهرک ای دعا ترضح

 بودرو تک ورک نس هود تاله جوا سب مدرر و هرانا یہود لوا

 ءا و نالوا احهد هند یم ودر هود لواورلب دا نارد

 | لوا ن دنفوخ كنرانابرق یدنکرلتالسهو رایدتبا تعسف هنیکاسمعو

 ن رکس لر هود لوا ترمضح هک ردلوا ځد تداورر و )راب دتا

 كف رط لوا بو دا نان رق ہد ءو مان ید ردنوک ه هکم هدب هيج ات

 كل هود زکس لوا یسهود تالهج وبا هک رازدباو رلب 2۱ شخ هننیک اشم

 كالهج وبا هک رد ثم“ را هوس هد-ثد احا بنکح) یدیا یسیرپ
 لوا ید وصعم لا روح لوا ندلاخدا هد را هود ید-ه یهود ۱

 هدتاور) هلوا نورگو هتسکش یف ولق لرافک هلدس لوا هکیدنا

 یداوا مات یرلب6* نة رة جانو شارتو نابرق نوچ هک ردرانم روتک

 بورو وگ یب لیفیچ اصلراناسلس ات یدردنوک لس تقرب یلاعت قح
 كریم بلک و )  یدنلوامشنتم.د هتک مرخرقلواو یدقاوب هعرح
 ی دا سار” نشان كرام نوڪ ترضحکرد و ص هدد ءا

 یدنآ هد رزوا كنج اغا هرعم نالوا هد ترقب رال و ره طم تاستشاب

 ندن ر رز یرسالیف ل وا هرزوا یهج و لرب هدن رلکد روک یا قساخ |
 بودا یس قوج نر ردا اهنع لات هللایضر ناعع ما رلیدشد او

 ب و وب هر هشنخ بو دبا ظفحو مدرونک هلا نچ اقر, كرالف لوا
 ز ونه ترضح هک رار دیاو ) ید رولوپ افش مدیار ردا یی وص
 بود ۱ ترڪ ند دکب کن اچ رب ند رلت ر وع دمو هکید امد دیش دح

 ةبقعو رلب داك هتم ز الم اس و هيلع امآ هللا ىلص كباس رلا ديس

 هک رلیدلبد راتفک یدیا ند هلج لوا موسالک ما یرق كطبع«ییانبا

 هوم هکید روتک نامرف بولک لناربحژ هتلبا هنهکم تو ولا یا

 | عا یرلنا یدیا یرمش ابمو یذه< كالص هک ورع نب لیهس رلیدتسیا

 سو س م س مہ سس و ا

 ا س
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 اوتمآ ی ذلا اهدا )بولوا لزات ھ٤ رک تیا وو هست وط هذسدح اکن
 ناف نهن اساب )عا هللا نه و: ف تا رجا چ تاسهژاا مک٣ اج اذا

 ليئا ريج ةسالا رخآ ىلا ( را ةكلا ىلا نهوعجر الف تان.« نهو مناع

 مهدنع ىل است هللا یضر باتا سپ یدوقوا هر لوا ییآو
 ند هلج لوارلبدا قیلطد یرط روع هرفاک ن الوا هدنرل>اک تع

 یدیاراو یتروع هکر شم یکیا هد هکمهنع یامت هللا یر كباطخن رع

 هک رد راشهرو کرم لها ی دابا قاط ید یسکیا نوکارا

 هکر دخترا هتڪتو) یدلواعقاو فذوت بد رقهنوک ییرگب هد هی دح

 هجوت هاج هدم نده دح ل و هلع یاعت هللا ی ص ريم نوح

 هدنل بم ن انک هداود بابطخ ی رع هکر ندرا هجا ید روب

 هتسسار تو ج وآ ن دنرضح لوا ید-یشاوا قرفر هترمض> لوا
 : یدعا هک ردد ورم 8 یدهر و باوج 2 ترموح یدلبا لاوس

 نوعا لاوسر ( رعا كما كلك ) هکمدنا باطخ هعدنک

 یدسمر_ و باوج محاکس لدابا هغلاو حاحلا تب ون ج وا ه مدح

 میادابم هکمدبا رقروقو مد هتکوا رکا ب وروس یهود سا
 بودیادا رف صدر هکم دنشاهرکصل د هظار هلوا لزان نارق هدمقح
 باط سو هیلع یاسمن هلا ص هللا لوسر نس ر۴ا هک ردبا تو دی

 مالس بوراو هن اق رورس لوا بوئودو یدلوا هدا زه وخ سپ ردا
 باو اک كلديشملا وس زوسرپ اکب رعا یدتا بوډا مال. در مدر و

 کبک وب م دیا لوغشم هسیحو یدیشک یو اکب هکارب ز مدهرو
 ن درا هد ن اغ وط نوک هن رزوا هد اد هکن داوا لزات هروسر |

 نش هع رک هروساشهف انا هرکصا دنا ردک رو داع اکب ھر وتس لوا
 تانه ج وج وفا ا ید تا۱ یدلبا تدنهت هپ اڪڪاو ی درب وو وا

 | صبورد هیدن د> صدا رم ندشبم جم هدنناو رار هم صءدو رلددلبا 0

 یی ۵6 رک تا شه اعد نال اے انا)ل رک رد-ثاوادراو هدرابحا

 یلص هد دحو یسب راد د ( وه حدا ) بودنا عاعا تاک | ۱

 ا وارت.د یاد روی من كا رمع> لوا هدن راک دد ر د۔۔.مکد |

 ارزولیدید جف هب هپ دح مو رددیژ» یب رالوق وب كنب مسقم ضب |
 هکشنم وه تعاج نالوا هد هکمو ردثلوا هم دم هنمشک حوت

 aaa aaa ی
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 یتیرلن اعا هلم علص لوا یدرانم هدیاهراکشآ بوئوط وا ریک یر
 هکفیا هرظ اش هر زوا مالسا هراک-ثآ هللا راک ورلد تار اهطا

 رز هک قرچ ندرا فک هلبیس لواو رایدوقوا نآرق هرلناو رلیدلشاب
 رک رد نم وام هند ریس بک و ریس افت صعب هکت رلدد-ک همالدعا

 ردسقا وا ندرافک ىه ا قاب هدنراارا كرلنا ےک دهس یکیالوا

 ہےلک ۲ ص لوا ندء السا ء ءاد تاک رلیداوا ناس واتا

 ردنعاوا ی دهد رودس ا یکالوا هس؛داوا ¿ یتیم تون

 یعهاداکار ] عس+جرب ند سهقمو یداوالخاد هم السا راهسوک

 یا قح هک ردرمیخ " حد دوح او کم حدا ین 2 5 هک را داوا

 12 دوم لا یطامه-ذیص نده لوا رد روس هدعو هثریهاقد

 ردهدنس هل رم دوحوع و سصاحناءیسهدعو كل اه ىح هک ردثاوا

 هللا یلص لاع دیس نوچ هک رد راشءرونک هدتاور) عا هللاو

 ریصاوایدرو تعجام هر 4 دم ندرفسلوا سو ۵ -لع اعد ۱

 تزضح بو>اق ند هک م بواوا نالس* نق *هئراح ن د سا ن هے

 مدآیکیا نو یکم رونک هب ه-کبوردن ود ینا شدرةراهک یاناک هاو

 هدهط یکیدتا دحض سو هيلع لات هللا لص ترض>رابدردنوک

 هریصێ واو یدر دنوک هب هکم بودنا ملت هراهدآ لوا یرمصب وا ءاش
 ردرلشتنا هلاص» هرزوا لاول هل هل زب موقوب هکتسرواب مصناباانیدتا
 لوا قم هکم و ۹ دن تین او نس زرتلار دغو ده۶ ضرب و

 نوجمان.داکبات نسعرر دن وک هراکربش» یا هللا لوسرابید-تاریصد وبا

 با و با اطو هلاربص هد رااذیا یدتا ترضحرا,دباباذعوادنا

 ریص وبا سپ ردکرک هسانا ادب جرگوجرفر هتبلا کس لا ہت ق لوا
 دعطوم مان هسفیلطاود رل دک ے هکم هلی فا كهدا يکسالوا
 زاغ تک ر کیا بوراو هد چ ریصبوبا رایدنوق هبارالواهدنرلقدراو

 نب رل یفر هدک دعا ترش ام هکع یباعط قاشوق هرکصا دنایدایق

 یر بورا هج نیز هرف- هداوز یجدرلنا ید ا توعد هماعط

 یدشا همر رب كعیور ىکا لو ارمصد وا سد رابداوا لوذشم هکع دسدا راو

 ندخشالغع جاف ید قر ل وا راو كل لز ڪک ةللاو

 قۇمدا ەر 2 قوج هل_هاقوب نر د جاق بوخ و یدراقیج



1 o ¥ 

ر صز وا ید رب و هلا كل رمصد وبا ییجاق ولد مدناللوق هدررب قو
 

 قبقدرب لوا یدردنوک هع نوروا یرفاک لوا لیل لوا لاا |

رب چو یدساک هب هنن دما یدسحاق ب وروک یا
 ب ويعا رارو هدرب 

 دکیدروب بوروک ندوشزاقینا رورمس لوا یدشربا هنساحم كنرض>
 هنناق كت مضح نوسجو ردیشبلک نوتچاق یسشبلک كنبشک وب قرقح |

 ع دک ال-ھ ضرعم جد ن راد ر دلوا یر بودا دایر یدشریا

 هللا لوسراب یدتاو یدشربا ندسهع لا جد رص وا سپ یدد ۱

 كرلنا یاع ق كدتا ملسا هرلنا ین تب وداافو هک ده ع نس

 روس همالد و ) سو هبلعیلاعت هللا یلص ربهغس ی داباصالخ ندنلا

 ردیع ردلکلاب نشا | كئح ب یشکو نسعد ( د>ا هل ناکوا رح

 هریص) وا هدزوسوبو یدیلوا ۳3 رد, مدرابورر دشر ا د دەر کا رکا |

 رام وم نالوا هده کمو یدیاراو تراشاو ایار ود تیک جاق

 هنب راملوا هرزوا ترها-ظءو تنواعم هئب ررب رب بواوا قیم هربصب وبا
 یتراشاو نمروب ویدنشا ندنرمطح یز وسو ر سحب وب ایدیشلروی مرر
 ن ا رد راکچ ہدہا ےلست ہشیرف ورمک یب ودنک هکیدلیو ید وط

 یراکد د صرعهدناحاس ابر داتیدوطزوب هفجناق بوهیج ند دجسم

 هما نوا ترا كننابراک شب رف مضوم لواو یدراو هعضوم
 یدا رک ندارا لوا هسبلا یدیا یغارغوا ی رال و نکیا رار د ےک

 ندسنس اباب ی دتشا یربسخ وب نوچ ځد لدنج وبا لغ وا لږه
 هرکصف دنا یداوا قحم ءمص) وبا هدعضوم لوا بوراو بودارارف

 راب داوا رشک عججربات بوشالوا هرلنا بوراو راذاوا نام سه ند هکم لها
 ندشی قو رایداوا مج یا زویچوا هدتاوررب و یشک شب هدشاورر

 یدژرواا رللامو لتف ی هل لها ب وروا یناوراکره ندیک ,هما

 ترضح رح نایفسوبا بواوا رطضء ندانهوب شدرف هکل, وش

 عاج لوا بوربو نیع هجر هلصو هیلاءل یادخو رلید ردوا هخاق
 لوا نالوا هد هماندهء نوساوا عفر ندزب یرلت سم روتیک هک از

 رانو ا ناسم ندز هرکصتدعم لدتا اغلاو لاس طبا زید وهم طربش
narman 

 راد د ردوا ررمص هرلنا ندر ما اک: ندزب نوسراو هست اب لد

 هبه دم ب وردنوک مدآ نا نایلسلا لصفا واع تاک *وحاوح ۱

 چ یدنرونک #
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 ۱ بوژاب بو- کم ہری بصب وبا هک رد اوا ځد تباورر و ) یدن روتک ۱

 یدشربا اکا یپونکم كترمح نوچ یدید لک هیهبش دم هلکتعاجب
 هلع لاحد هه لص كلوسر یدیآ هدعزرب تااح رمصب وبا هدتفو لوا

 | نیفکنول-غینا لدنجوبا یدلیا میاست هقح ئاج بولا یس همان لسو
 نالواهدشاب بوزود دج" رب هدب رق یرق و ل ردد نولیف نزاغو

 یرهاظكن ساک هل كد رلخاور یرا ج ګو) یدلک ههنیدم هارب

 2 ا ( ےھت مکددیاو ےکنع م4! “ا فك ىذا وهو )

 :ا تاالد هنر دلوا لزا هدنسدصق رمص ویا نالوا رک ذوب

 E لوق هدشاو ریس لها ضصحب هدلاسوب دل

 چ رد-ثمردنوک ر الوعر 0 ارطا لولم هرزوا

 وام یا هصقوا هک ردرل ٌلوا بهاذ کا تعاجر ندرس لهاو

 ردتلوا عقاو هددم رک كەسى ت در ندر ه مردن وک رالوسر هوا رطا

 ه دش 1 1 مان رردلا جرد ۵ رس سدو رد 9 ین مودع داتا ترصحو

 رالوحر هک ر دشا قیفوتو عج هرزوا هد و لوا ین "بام تالو یاوب

 هراکم ل وا كرالوسر لواو ها وا شاوا عهاو ا را ات رو

 ءا هللاوهلوا شلوا قصه هدهنس ید هلغلوا هدیمر "هفاسم یلوصو

 هک ر دات دبا هللا هجر یی جملا ل اج باتک فلصم صد مقف )

ean a ۴۴0000 aan 

 مقاو هدنرخآ كل هثس ىجا یراق دروب داره لاسرا یرالوسر لوا
 مقاو هد كوا كل هتس یجندپ یراق دروب لاسرا هدنفیف> ب واوا

 هدنرخاوا هنس ىجا یسضب كرال وسر لوا دوسخانو هلوا شلوا
 كنالع عمو بولب رو لاسرا ءدئلناوا كت هنس ید یسضءبو
 هلو هد هک ثد احا ) 1-عا هللاو هلوا شاوا بس هنو الستخا
 هن راهاشداب ےک هکیدل د لسو هيلع ىلا هد هللا لص هللا لوعر هکر دسر

 صرع ههرصض> لوا هدا توعد همالسا ند یرانا توردنوک همان

 ترضح سپ را نموقوا ییوتکء نالوا مسرهم مت ناهاش هکرلپدتا
 یردق ندهب گو راددزود عاحرب ندلونلا نوګا یدک هک دروب

 لرابم یک اخ لوا تربض> نوج رلیدنږا ماخ رر ندنوتلا جد رانالوا

 لارج نوک یساربا زا دنق اط جد س اکا یدناسط هاغامراب
 25 0 تم 3 ۳

 سس سست سس



¥ tot $ 

 بور اةبح ندنغمراب یغاخ لوا ترضح لاطاق سی ردمار> قّعگاط

 رایدنآ نور اج ییزاتاخ نوعا تبا اکا ید باا یدنآ

 كنا هک رایدزود متاخ شعوکرب نوجا یدسنک ید روب هرکصادنا
 یوهالالوسرد هناخلواا یدروی و ىدا ندشفوک یساقو یس ههلح

 رطس یککیا ( هللا ) رطس یکلوارلب دتا شعن هر وا رطس ج وا

 دم هش راهاخ یدذک یرلبر غو ( دڅ ) رطس یجهجوا ( لوسر )
 بودبا تغفاوم جد نارا سپ ی دابا یه ندقمزا هللا لوسر
 ههاشداب یتلابودیا باظ یرابناک هرکصادنا رلیدندبا مناخ ندشموک
 یجدیس ر یساح کلم هند> یسار ردرلتوب هند ردزاب همان تلا

 هر ردنکسا ید یسب رب یرسک کلم نادم جد یسدر مور لف ره

 یناسغرعت یان ثراح یسلاو نشهد خد یسب رر سقوقم یهاشدار

 یشا ره قلا نداهعاو نح ىلع نب هدوه هماع یجد یسا رب

 یدردنوک ههاشداب رر بور و بوتکمرپ هن رب ره بودا را تخا

 "هیهلح نا هبحدو ید ردنوک ه یا ۵ یر "دهها نور سا

 *دهلب یا ن بطاحو هب یرسسک یبیم6-؟هفاذح ن هللا دبعو هلقرهیبیلک
 رع ییا ن ثراح ی ی دسا بهو ن عاشو ه.قوهم یییمط

 ید ردنوک هبقئح هدوه ی یماع ورع ن طیلسو هن یاس

 یس هما كن رمضح بواوا هچ وتم ه هشیح یرعص *هیعا یورغاما)
 هللا لص ریمغیب دنعاعهس کال« دنچرا هاشداپ لواو یدردشر | هب یشاجم

 ههر عضاونو یدشا و ند بودا مازحا لسو ه.اع لات

 یدروس دن رازوک توت واویدلا هللا هلعاع مطعن ین همان بوروطوا |

 لصاح كيوتکم لواو رل یدو وا سوتکم كلرورس لواات یدرویو
 ندهالا لوسر دمت بوتکموب م>رلا نجرلا هللارعسب ) هکیدیاوب یئوعصم

 ۳ هکناح كنسن هک ردوب قیقح زاد زا هب شا یکلم هشیح

 صیافن عیج هک هه زابن یو قحرب هاشداب لوش مدردنوک انو

 یدنک هلت ارم تانآو ردلاس ند وغلو تاذآ لک و دو لا ند ویعو

 یرلناو ردکر و ناما ندت ماف عرف هغ رالوقو قدصمیب را ربع

 ردانادو رابجو رکتمو باغ ما ۶ هرایشا يو ردیع ردشرا هاحرد

 ردشم روس ااا ردهالاذک و ردهالا حور یسع هثمردا تداهشو

 هک کز RS EE و سس
 0 م



 #% هه $

 واخ رح هءاص>و هبط نالوا شاس۲ ندراو نداد یدلک لوا

 ہل تستر سیو تی بس

 حس ییاسع ادعت دیواد> سا ردش وا ولکو ها بدع یه هل.دس لواو

 | یدنک یدآ هک ردنا حور مش اکاو ردشعار ندنحور یدنک

 هک ردوب قمه و ی دتا حور اکا يااا ا بودارپ هل دن

 مدیشدنروک هکن او ی ا امدعهو هر یلاعت یادخ مردنا توعدی س ی

 ریکت هکر دک رک سد یرلناكسم نالوا هلرب هلکناو یرفعج یلغوا مگ

 مالیسلا و نس هروتک هلو ضر ء٣ ی تەن مب بو و یر و

 ید اهش هلک یشاحو فقوتیب یشاجع u ER عبنانم ىلع

 هتااسر سو هراع یاد هللا لص لناهطصا)ا دم توروتک ها

 7 رح لوا مدیسسعا ردا نرکا یدتاو یدلنا یارمعاو رارقا

 هش رطوبو مد ردا یرمشم هلتاود لوا یعدنک توراو هتمزالم :

 دج ) د کی دزاب همان اوج سو هلع لاهل هلا لص هرفي هرزوا

 تجرو یال امامت دنوادخ هکر وتکمود ردشازا ه4الالوسر

 هکی رکن لوش یربجغب كنیلامت یرکت یا نوساوا هکنرژوا كس یتاکریو
 همالسا ند یو ردوو جد یرگنر قبال هنيه ولا یربغ ندنا جات

 كق رش همان كس هک ردو قیقحم دمباما ردلوا ندا تباده

 نیمز ردتسد کن دا رکذ هدژفح كناسع لوا یدلوا لصاواکب

 یکیاهدابز هد رزوا كلا جه كلاسبع هکن وععح یسی رکن ناعآو
 نکی دا قح كتعد رش گاکب درونک هزب هک ردوب قّةحتو رد-قو

 رب نع نب اا كناو ی رفهج ىلغوا كع كنو كداب ز

 نسل وسر كنيا اه قح نس هکهردا تداهشو ق دی وط

 قیدصت ییسیسیلکو د هفلاس بتکو رربمغب نگو سرایوس یرغوطو
 هدنلا كناو مدلیا تع هنلغوا كعو مدلیا تەي اکسن وردرل شا

 مدردنوک هکتمدخ كنس یب هما نیرا نالوا مولغواو مدلو|نالسم

 تداهشو م هراو ةد ته د مدنک هللا لورا كوا رروڊ رکا

 ( هللالوسرابكيلع مالسلاو ردقدصو ق> كسداررد هنره نسهکم ردنا
 كنا رد یدر دنوک ند ارد هلا هسوک رفن تلا نداغوا هکر ارے او

 هللا لص لعردیس هکر دلوقت ) رابدلوا قرغ هدنزاق دراو هنساتروا
 ۵ ومع ودام ردنوک د بوتر ه ی ا لسو هلع یاد



 ید نادر رجا چم هتح هک باح ما یز نایقسوبا هکیدا لوا

€ to $ 

 ن رج اه هراس نالوا هد هشحو هردنوک هب هندم بور ويلاه ودنک ا

 ترضح لوا ییهببح ما یشاجت سپ هردن وک هی هش دم د ینیاسم
 یصاعلا دعس ندلاخ بو دا لوق هښبح ما یدرب و ولید نوګا

 یشساح تور ویلا هتفلت وت ت هل یضح ی هبلبح مادلاخ یدلبا لکو

 كن رارج اهم هسحو یداا دید نوا لاسهدهزوس رد یی رهم كنا

 نس هل هلا یر ٌةیها ن ورعهلا هدر کا بوروک غار لون

 شلزودند+ اع یشاح هک ردرلشهرونک هدتاور ) ید ردنؤک هب هخدم
 ییرلب وتنکم یکبا لواس و هاڪ اعد هللا یلص 3 رە تور ونک دفخ ر

 8 8 ادام 4 داو یدلن | طوحو طب ص بو ۳ ها دود لوا |

 کت ي ه دسا را كء و لوا هلوا « دنګ ث لنمو هد تو a یا و

 هسشدح هک رد راوتک" هد اک مالعا ت>حاصو هل وا تک ر ورم >

 ردیفاب كد هنامز وات یبوتکم یکیا لوا كترمَضح هدالا كتب رله اشدا

 كرضح لوا یب-اک هی داما ل را ردنا مازتحاو عظەت اک او

 هکیدیشهروب ترضحار زیداوا هجوتهماش یارهب بولا یبوتکع
 هک یک اح ك: ارضا فظا وک اح فلا رەد نب وکم فالف ره

 یدشرا هنارصت هح د نوح هر دشرا هلو ره نس توش ود مدار

 ید مشک هنترا ز س ددلا تد لق رهو یدنا هدصج یکب كت ارصد

 هد رزوا سراف لها یرلیهور یلاسعت قحرکا هک: دیشعیا رد ار ز

 هل. زا هدنا توراو هس دق قاا ناات ند هیيطنط هسدا رلیق بلاغ

 الف رههش رزوا لراط اسو لوا ت وتیشود راط او هرال و سد

 هلرلنا# رلوا لقره راید هشود رانا ر نوصخم |-)واءدرزآیرافاب

 لواوید شعلا اوو هن , رذت توراو هس دا تشبوب وروتندنرزوا

 قتیهو ناشد ر لاح نو ڪڪر ىدا نکعه هد س دا تب هدهاا

 صاوخو ن دتکلع ناک را یدیشه روطوا نو تار دم ینلکشو رکتم

 تا ام ه2 رک حسب بودا اوم ندا ی” ام د سە! ن د تلود

 کید امی | لقره هک و لاحو رلتد دردن یس زرو هروک یا

 وسا طعم ۵ هو دعاوو ین دهلعسم اا م کا نده ولع ما ارحاراثآ

 | رلب دما زاها 3 ود ه الم ب>و» نوح خار سا

 ٭ باوج #

 سه ور و و سو سر 1

 ی مس ی ت ن ی ت ف



4v $ 
 هکیداوا رهاظ4ل و 6« مار ظذ دوم هک وب یدا بور وتاوج

 هر رادو هدامز ڻي 2 بوح ا روهظ یک ڭئ اجر نور وٽس

 طض یاد کا« رکا بواوا عة يم یاود ناتفآ كرهدیک وءدیالتسا

 ید.د رد هفناط یننقو ردرلوک رولتتس هدرصءوب اب هلة رسو
Eر دا ماو 4 ۱:> ی رع نڌادوهد مود هد ی ه۶وب  

 فرط EE هوا نو کو لوام نوا ص وص>و ردوو هه اطر,

 ھل ههناطد وهد نالوا هد رل-ء الو ردو کرارا هکلا# ماکح ق رط

 ندو” ا ن ثراح یک اح یرد اکا ا هد هه شدد اول

 ها۶ یا هذ هللا لص رمد هکیدرونک یب رع صثر هصنا بواک مدآ

 ندب رع صلوالف ره نوج ید ا .د- صاع لوا یربخ كلسو
 كاربمغب هد نارا مز ید-2ا صدق لوا یدسابا لاوس یلاوحا

 كءاخ ردا توعد هش د ود:ک قاخ یدلوااد- ینکر هل -یساوعد ۱

 ید یرا دعهر و رل دا تەد ll بو درا قد صا یا یرا ده رپ

 تر هدنراارا كرلتاو را, دلوا هدنو ط توادعوتهلاعو رايد تا بیذگن

 ها هدا یک رش مدو5 هدااعلوا یرلنای داوا مقاو لاتفو

 كايد لوا هكدا لاوس ندصه* لوالق رهرابدید ردولتسرا:داب
 هرکص دنا ردرواتس یلب یدنا صقتلوا ردیم روانتس یسهفناط

 یک احارصت نیا هدسدعلاتد زوئهلفر هکر دراثهزوتک هدتاور)

 لق ره توشو قور هنا كذاك هیحد نهد آر مان عاح نیدعنثراح

 ندا یدک دنسوف یک راب کالو ره ۵.> د نوح یدردنوک هندناح

 هد هم هلامدککیدرک هن روّض>حرع اک لم ی دت او هح د یه رب

 نک ره ی ید ۱ ه.> درا لود ىکەما ك دا ریا دک رکا نسواعیا

 ییهمآت رلپ دتلما هتساک الف ه یهیحدن را هدهم هب یرغ ندا دخ

 ق

 ees _ reagan تو تو و و و ترور

 وتکم ب واک ناچر هل وا ی رع دمار ناو یدر و هذا کالو ره ۱

 موقع ار روا I تب هک تورم هست کس جا ام TTT و

 * ل $ < ۰ ۶



¢ ten و 

 ( میحزا نجرا هللا مب ) هکی دا وب ب و ڏک« نوعضم ید وقوا |
 نالوا ییظع اد مور نیل اڪ هلا لوسر .دڅ 4 و تک و

 هدل وب و رغوط ه کن واو مالس هب وب وقت دشازاب هل ره

 هللاالا هلال ید هم السا اک مردپا ثٿ وعد نیس ن دمب اما هل وا

 نس ال وا هدست الس ان لوا ناس بود ییس هک هلا ل ودر دم

 یکیااکس یلاعت ق- بولوا صال ند اسبق لاو و نداد لاکن

 كسیارسعبا لوبف یئید مب بودیا ضارعا ندزوسو رکا ءروهدز»
 كس یرلهثک كشعاب ار و انار هلج یاکتکل# هک ردوت قیقص

 یدشقیا مخ هلت اوبي همانرخاو ( ردکرک هسا وا هک و ش و |
 هب لرمشنالو هللا لا دیعنالا كتيب واني هاوس ةلكىلا اولاعت باکلا لهااب)
 اودهشا اولوقف اواوت نا هللا نود نمایابرا اض هد انضم ذتهءالو اش |

 لر ورس لوا لقره هکنوچ هک ر دشعش را هسنحصو ( نوا الاب
 لوا هدرابد وب لروک هکب دتا ی دل دبا م ولعم ینوعصم كن وکم

 راسهتسا نااوحا كنا ندناات ردیمراو دبی مه ندسم ودرب

 هکر دع“ ربا هوب ند امه:ع هللا یضر سابع نا ) ملمدا مالعتحاو ۱

 ند شرف هدم الا لوا نی یدتا بور وربخ نایفس وبااکی ید
 قدراو هبءرغ هلغاوا یغارغوا رعلوب مدسشقآ هنتر ماش هلءجرپ

 تیب یزپ بواک مدار, نوجا بلط يزپ ند ناق لق ره ه-کک دروک

 نی" او ف ا رسا بمب مورو ید ن وکح € ۳ ةشلب

 رلیدیا مضاح هدنساترلنابهرو راسسق هل جو یمامدتو صاوخراسو

 روص ىدا بودرونک ناجرت سپ راب دنابا ها كل -اقره یز
 ردکز یی یسغق كرلنوب هی هسوک ندیا یتماوعد كالرپمغیب لوا هک هرانو
 عرقا ندرانوب نده = بسا ودر ک مدا ی یدتا نابیفس وبا

 ردءاعوا £ مب لوا مدا ن رد هلهجون كتبعار 5ا هکددعا لاوس

 کا لوذورما نب رلهیفرو لر ونک نیش کی ف یشکو یدتا لقره سا

 راتو سا بی ذکت ینو بوب اطوا ند زو كنو یراهیفر هرلب وسنالد 9

 مرهق ال وا ندنایع-وبا ی هک تا ۵:عاج ون یدتا هاجر هرصددنا
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 رک اردک رک مسا لاوسرا ەلد ح اقرب ندلاوحا كنه وک ندب ادا ود

 یدت انایفسوبا رانو تانا تیدذکترلتا فا رب وخ نالب,دخ اوج نایفسوبا

 هما مدیعا ايڪو قو ند راک ج هد اب: دکن یب مرلءفر نوه>ادخ

 | هدزم ارامزب مدان رد هح یس كيا هدزکارا زس هکیدتا لاوس

 ۱ رناسو ندشدرف یدنشا هذاا وس یج گارد ف رسو مظع یسل كا

 ام دتا ن یع دتا ییاوعدوب هسوکر ےک مد نالا نم ارعا

 | هاشداپ هدندادجاو ءایآكنا هکیدسهءا هدااوس یھچوا یدستیا قوب

 | عا کا ید اهدیگدر دردق و مدشان ردیهراو هه شوا

 رد يسارةفو اههض هتخو ردعایتغاو قارمشا كقاخ رلندنآ ادنفاو

 ندنوکر ندا تعا طا اکا یدسا دیش ردیسا رففوافعض مدنا نب

 | ر د هدعلوا هد از م دتا نردیلکد هن وب ردیف هدف وا هد ان رەئ وک

 | بودبا ترفنوبودنا هارکتسا ندید كنا یدشا هد لاوس یتا

 ەدلاۇس ىج دىردۆۆي مدا ن رد-:هراو د-. وک جیه شلوادنم

 | م دتا ن ی دیم مهنم هب ذک مدسةمند نمی یاوعدو ىدا

 ی ردبا هع شصت ىع ی ردنا ردع ی دتا هد. هرکس یدیا لک د

 هدرا يهب و نکل ر دقود یکیدشا تبهع ضع كد ۵, ید مدیا ی

 | یدنلوا ناعپو دهع هدعلارا ب واوا عقاو لصر هداني ام كتا هللا مر

 ردبا نایفس وا مرا یبا یردبافو هن ا بو د هعلوا هرکص) نوش

 كحهدا ثاریاتصهاهو بیعرب هر طح لواهدنسا رالرلزوس ردسقو

 الصا ید هزوسوپ لقره نوععح ادخ مدلوب زوسرب یربغ ندنوب
 هلن اقم جه هدزکارا یدتیا داوس یجتزوةط یدمیا تاقلاو راتعا

 بلاغ فرط ین3 یدالوا یدلوا عقاویلب مدشبان یعدلواعفاو
 بلاغ هزپ لوا هدر دب ییسااک ار یهاکو هزب لوا یهاک مدان یدلوا

 هتد هل هرس یدتا هدلاوس ى جاوا قداوا بلاغ اک اب هد دحا یدلوا

 كب رش ع۸ کاو كياسط ہا ہ۳ یییاکی یادخ مدنا نب ردیاما

 كدع | ری را هند یرلةدا طكرکبرا هددو رک رایو رد لو

 | لفره سپ ردیا رما جر "هلضو یقافعو قدصو هفدصو زامن هزورد
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 هدمیدنیا لّوس نبذ كنااکس هک تبا هلایف سوبا یعءاکا یدننا هناجرت
 ث وەی ام ذ٥ لد د ردم>اص فدرشو مظع بسا هد نهارا مر

 بس هدنس ارا یر هلبقو موق یی ریدبا هلیوا به دانا نالوا

 یراط بیعو راع هب هسی ند-تعپ 2۰ هرانا کات یدنا راو یراق رش

 هدکیدد ردیهراو هسوک شبا یاوعدو هدشب رو مدعم ندناو هیلوا

 یدیلوا دسک شبا یاوعدوب مدعه ندنآ هدشد رقرکا كدید ردق وب

 كناو دارد شبا دی ھن رازو د كراندا یاوهدوب مدعم ندیدنک

 رک دید ردق و هدسگیدید ردیمراو در شلوا هاشداب هدنز ااب

 راثدیا تعاطو ادتقااکاو ارد ردبابلط ییثوروم تله یدنیلوا
 ردافعضو ارفف هدیگیدید ردیمافهضو ارة هسخوب ردیماوقاو فارشا
 نوک راتالوا عبات اکاو ردا ءضوارفف رانالوا عیأت هیابدنا ایرمکا سد دید

 یاحكناما دید ردهدەلوا هداز هد: دید ردیم هدعلوا هداز نوک

 شقبا عوجر بودیا تهارک و ترف ندشد كن اورد هلبوا هعلوب لاکا

 لخاد ہرل لف یت والح كن اعا سد ك دید ردقود هدیگن دید ردیهراو

 رديه مهتم هد زک ارا هلک طوس نالبو ردهرژوا لاوتملوا یلاح قعلوا
 اعتق یشک ندا كر و ماد مهد قاخ سا ك دید رداک دودگد

 مقا واا نكد. درب ا دیمردیاردغورداک د كج هیلو سن الرد نفح

 راناردی ارلنالوابااطهایئد ظ> یر دغ اریزرازغبا ردغ راربیمغی رد هلیوا

 هدیگیدیدیدلوا عقاو هل هج ون هلن هدرک اراوردرالکد بلاطهیایئلد ظح

 لاح لناشنا لد د ق دلوا بل اغاکا ب هک و یدلوا بلاغ هزب لوا هک

 ترمصنوتلود مالا ةبقاعاما رارواوا البم هنشد ةباغیهاک رد هلب وا
 كنب رات مضح یلاعت قح هدب دید ردنا ما هنس هل هزمسو ر دکر لتا

 یفافعوقد صو هقدصوزاعو ردا مما ینماعشوف كىرش اکاوییادابع

 لر ربمغب یلک ود رلیش تاکیدتبا رکذ لوا دید ردا رها جر"هلصو

 قیاطم هءداو کاکیددو رک ارد دیر هدب تسد قالخاو هداج تاعص

 هنفرمعت تح بولوا كالام هنءرارابد مزیوب ییشک لوا هک هلوا بت هسدا

 هساوا ثوبه ریمقب و یک کی دد لوا هکم رول قیفحو هروتک

 توم لوا کاو مدرعیا ناک هنعح هوا ندر کمو و ۳ نکل ردک رک

 حک هوا
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 یگ 1 ب ودیا یچ-س دال م دراج مکج هش را هرب قسح هلوا

 اوف ماع م دیالوا هدنتم دخ يلا او مد رر دشرا هتمرالم كا

 ید تاورر ندنایفس ولاو مدیاروب ییراقاناكناو مد ررونک هش رب

 یتفاذکو تالاحكنا كسیاررو نذارکا كلم یا مدستیااکا هک يذلا
 هلو هم هتاکج هيد لوا یدنالقر ههلوا رهاظ هک ام ییذک كناات ع هيد د
1 

 هس لقملا تان ندهکمن هد هکر هکر دبا یشک لوا مدتنان رد هئسد

 ردبا نایفسوبا رد مدلک هر کم ورک مدعم ند زالوا حایصو مدراو

 هدنناب تالفره ییرب ندن زاهدان سدعلاتدب هدیگن دلیوس یزوسو ن

 مر ولی ی هجک لوا ن یدتا مداخ لوا لا ایف یدیشم روسط

 رغداع هکر دیا لوا یس رب ند رلتم الع کل دتا هدهاشم هک لواو

 كدا راد براو ق سدق)ا تب مدقم ند رکاب هب وهوا هک ره هرزوا

 یی الو لا یلکود قدم واردات هاف نر كنونق ههآ لوا
 یوق لوا هرزوالاح یییدلوا رلیدعهدبا كب رحت یوق لوا "لدتیاعج

 قغلعا نآ هد رد كوبق لوا یدلوا حاص نوح دتک قدوق ق وجآ

 سو هیلع ىلا هلا یلص تالوسراب یدنا ما لفره درو ید ید را

 ندبارق نوح رابد وقوا بوروتک ییوتکء یکید ردنوک هلبا هيحد

 هرطق ند-ّنلا تال -ةره مدروك نده كب وتکم لوا رلب داوا عراف

 ندسلحل وا یزبو یدشود راناغذو دارف هنساعو یداکود راردهرطق |
 صادقا ) مدتوا هما را نزدیا نایقسوبا سی رلددرا-_هرج هرشط |ا

۱ 
1 

| 

۱ 
| 
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 هشیک با قیقح یه ( رفص الاب كل هف اهنا هشبک یبا نیا رما
 دکیزس ردد یدلوا طع یراکو ید وب یا لردع نعل كالغوا

 وربندنوکاوا سپ روباق روق مصیق نی یهاشداپ رفص الا نب ندنا |
 بولوا بااغەزب ترعح لوا هک هلو ارت هسگب داوا لصاح نیس اکی ۱

 لق ره هک ردلوا جد تیاوررو) هلو رو-هظو ق ور ماس# یراک
 ی هللا و یدشسا هر هیحد تواووا هداه ی ونکم كنرمضع لوا

 دا ر ط دن از رد لکھنو لس رھ رمق تارصح لوا مرولیب |

 مب كرایهور ر کا REED بم وق وا یی و یصو ا اد “یس بو |

 سد مدردا نعلاسم کا ن : ىدلوا ق وخ یرلعنا دص هک اله

۱ 
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 كلارا سەك ET ړ, مانرطاهض.دناوراو هن رهش هیمور نس هبح داب
 هليا م رلعا کا لاح و و ردعرمظدب هدّرنهو اعو یدنعُلادو یسواوا

 هب هیح د بوزا بوتکمرب هدناب لوا لقره هکر داوا ید تداورر و )
 هش زوس كنا قلخو ر ر.ظعا ندخ رطافض هد کلم هبفور ی دتا

 رد هن روک راو اکا هلع وتکم وب م: رردبا داععاو دا تعا هداز ند

 هرطاغض نبوت ک۵ لالفرهو یداک هی رهش هیمور یلک "هیحد سد

 یدلارادربخ ینا ندنفاصواو لاوحا كنافهطصء دڅو یدردش الوا

 كکيدید كنس ینازب و ردربمغی ق- لوا نوصتحادخ یدت رطافص

 رد زشموقوا هدلیحاو تارون نعال كناو رمشلوب هد رع اک هلن افص
 | یرلسا ل ها اس یهدنس هقرا و یدریک هن هناخ یدنک رطافض سد

 یدتک هب هتک تواا ها ىس اصءو شوک هداج ضاس بو راقبح

 ۱ هکیدتنا یدنا راشلوا مج هد هسثک لوا مور فارشا هک هدتقو لوش
 هگیداک نوتکم هر ندب رع دحأ هک تالوا او ال مور رنعم یا

 ردرب هللا هکهردىا تدا هش یو ا توعد هه> یز هدب وتکم لوا

 رلیدتشیا ندلآ یز وو نوح رلیمور ردیس هد و یلوسر دج او

 راد دابا دوش رلددروا یرطافضیوااق ندنرارب ندروغوار یسلکود

 اکسن یدتا لقره یدلبا مالعا هل ره یلاوحاود نولود هیحدسا

 قدواوا ندش هدنن قیر رطافض هللاو مراقروق ندرایمورنب یعدعد
 ید رردبا دافتعاو عاعسا داب ز ندمزوس مپ هب زوس كناو یدبا

  ییدرونک وب هلقره كل هیحد هکر دود یرللوف رب لها ضبو )
  ییبدزاب هدشسهثس هدیدح لسو هيلع یلاعد هللا یلص كن ضح نوتکم

 ۱ ۱ هکیدنانوتکم یتلدژاب هدئس هنس لوس كتر طح هکلد یدبا لک د ںوتکم

 ]| توق هنهالک كصءدونو یدانالاصاا هلذره ییوتکم لوا هیحد

 ۱ هک د> و نالوا یو مند هک ثرداحاهداو ره هه ءاشاررو

 ] ی ذلا معو هيلع یادت ها یلص هللالوسر باکب لقره اعدم ) روتلوارکذ

 | (لذ ره یا یرمهب 2 دف دذ یرمصب ےظع یلا حد هب ثعب

 | نالوا هدن رهش دیعور لف ره اورا هدنرخآ كشدحوب و

 ۱ ی دید نس ريد هو ه دنفح كثي رع لجروب بوژاب بوتل :کمرب هنیحاص



 قح یک لوا هکیدسک ۷: 5 اوج كيون : لوا د 1
 ریمغس لق ره هک رداع گراد دتا یرارخ ات «.ضمب لرلادو ردریمغب |

 بوتکم تبون یکیا هرطافص هدئص وصخ سو هيلع ییاست هللالص |

 رطافض هدت وئوب پواوا عقاو هدبسهثس هد دح یرلوا شزا |
 باو> هش و تک« الف ره ودد رد رغب قح ن کل تویلوا ناسم |

 رطاغض هذ دودو هوا شلوا هد س هن-لوت ید یسلر, هلوا شەزا ۱

 نوچ هکر دش" ربا هتصو )عا هللاو هلوا شاوادیهش بولوا نال |
 ندس دم تاب لقر ھ هدو لوا یدش ربا هلدر ھ یربخ لر طاف |

 سصقرب هدصجو یدیشک هنن رهش صج نالوا یئطابلاراد بولاق إإ

 عج بواک رمصق لواات یدلا توعد ی ور یامطع یداراو یعظع ۱

 لره رکصن دنارلبدامق ی روم جز تاب یدروب هر ؟ صد دنا رل, ,دا وا ۱

 جور مور هور ۲ یا یدتآبوهبج هب هفرغر ندنژ هقرغ لرصق لوا |

 مادنسعو تباتهدزس تلودوکالءو هغاو لو ورغوطو صالخ و حالف |

 هریمغ_ وب هتسدا راو رگتغر رگا ردیمراو زکبغر هیفلوا |
 بواو ارفتمراب دتشا نداق ره یزوسوب نوج مورموق د اتعب اتم |

 را دروک رل: داوا هجوتء هنلناح و هرشطو رب دح اق بو ۲ روا یس هلج |

 ندنساکهناءا كرلناو بوروک یتیرلترفن لوا رانا نوچ لقره ولغاب و3 ||

Mi. ۱نی یدسا هراثا زلب دن ودورک نوح ید ردنودوریک يران ۱ بولوا  

 نوا ناما یر ؟تالصو تامه هد“ گن دی دنک كل ریس هرس یزوسو ۱

 یسلکود سر رسم دق تبا هدرکند هکم داب و مدروک مدیشان وس ۱

 تیاورر و )رلیدلوایصارورلیدتا .دج» هل ره بوا وا ظ و ظح ندزوسو |
 ادخیدشا هرلنا بودا مج یور یا طع لو ره هک ردلوا ید ۱

 یراکدت الف" ندنا یئازر وردربمغپ ق>دمت ییبمب یشکو ی نوص#> |
 اندان هدنا تمداتهاک | كاك قداو هد واع بک زرزوا تاو فصو ۱

 هکولاح زمرک هاتموکح تحت كب رع ز رایدتارانا لوا لاس نگرخآو |

 ن دنرابد رانا نم رابدو هلوا قوچ بت و هلوا مظعا رمهاشداب مزب |
 یراب رک ۵ سرک تعدابمو تم کا یدعا یدتا لقره هوا لصفا ۱

 ن دنس هب را بواوا مطء a قکوش ندزات مهر و هب زج اکا لی ره ۱
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 هدنرظد كرلزا یرعدنکو زر و هتسارب هب رعز راب دسارلنا !هلوا صالخ

 ررواک هزع راد مزب هنسره كسوارر و هئسا رب هراز زرا لیلذو روغ

 لور هردهداز ندرانا رک وشو تزاک مز هک و لاحو رارولا لام ندزب و
 و واکاییهب روس نیمز لص لد: و مالوا ص لکا كاك یدعءا یدتا

 كغ رلیمز مور تمالوییز هب روس هکتس رول لدنک نس ریدتاراتا

 هکن وعحعح ادخ لوا یدتبا لقره زالوا كمرب واکا ینا سد ردیک رکب

 ها وا كالام هکلاغ نالوا هدر مر دج رد هدن ردق د, كا من اجمب

 كنا مو# لوا توددا توعدیودرب رر نوح هکر دعي ر وک هل وش

 هسرل.د هن ره د؛دح م وق لوا ن دیلاعن ق> رل وارا ةیعیاتباحا هننوعد

 رادعیا لوبق نت صد الف ره نودا عانتماوابا مور مو روا وا لوبق

 هاش A هبط طو و رس ردړک س ودو هرلنا یرلتالووب سە بویم ےک

 تالو رھ( هالا ) ردک کک دسشود نت وغ رکی راشاب یدنکبودنا

 ی رلرصما رد رشعا ی التخا ع ۵ دنعل د الوا تو وا ناسم

 فرش بود ارات خاو جرت هنرزوایبقع یاد هکر درا شد

 0 5 مص لب یکیا ند رات لوا ۳ ر ی دانلوا ق رم هم النا

 ندر اے اس۵ هد هورع لوا بوداثئج هلا رلزا لس قدمت هورع ود

 ۸ سداوارکد یجرمش كن هصق لوا هکترامدلوا دیه دة قوح

 ناکترایرل یصاعءون ند_فوخ یکلم لاوزو یه فلت تورو تک

 یتیدسالوا تیاور هدن دئسه لتح ندجا ماما نکا هلوا شعلا

 معالم ن بوردنوک بوتتکم ه رضح هدک و كلف ره هرزوا

 تانا رہ هے کلب ر داکد ن اسم رد وس ناب رو رە لوا هدک دید

 اماو # معا هللاو ردنادر یالک لوا یغبدرو-ب وب د رد هرزوا
 ید 1 دشرا هرآ یت وب ھ ر ردح ی8“ فادح نەللاد بع

 لنز و رپ ےس ها شدا, ی۶ یر هد-تفواوا هرژزوا لاووا و

 نکا راددید یادی ناورمشونا راض ەإو یدا ناو رش وا نمره

 هک لودو ¥
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 ( حرا نجرا هللا مپ ) هکیداوب ینوعع* کب ونکمو ردفیط لوف وب
 ی یک نالوا ی تا۱6 سر اف ندهالا لورد بونکموب

 هع ده هکن وساوا هنر زوا كن هک لوشمالس رد+ازاب هش اج
 تاداهشو هد بابا تداءع 4 یاد یرگو هدا عابا روعس* قد رطو

 هم السا ۶اک یس و رد اوس رو یلوق نا - و ردر یرک هک هلیق
 یو ادا. ء هج اوسر ا رک تم او! ید قرن مرد توعد

 نس مرو-ایق مالا تج ه-نرزوا كرار: اک مزدا رادنا نودو روق

 كاسداردبا کالذک رمسو عاتعارکاونس هلوا هد-نءالعات لوا نا ا٥

 ردک رک هتل وا هک: وب كس لاو كوچ هج هک ردو قتیقحم

 مب د# ىدبلبا قش بولا بها رل دو قوا ة زوي كلا ییهمان نوح
 هدا وتکم كار طح و ید درزاب هءا هل وب اکب نکیا متع ر هدام

 یک ابدا ی یکی دستا و گكنا ریک هک ردب و رخ یدسمزا باوج

 ترضح لوا «دنرلکدتا ر ابخاو لقن سو هلع یاد هللا یلص ها اعدیس

 ید روب هد اور ر و ( ۰ هلل ف (واعک ف ) ید روس

 لاء قح یدلهراب یع وکم من: ی هک نعد ( هکام قرن مهالا )

 هرکصت دنا هلهرا کلم كنا ادخ راب یا دوخ او هیل هراب یتکسام كنا

 هلل وش توزا بوتکم هناذاب نالوا یکلم نی ندنفرط یدک یرسک

 ندیایساوعد توبن لوا بورد وک مدآ ی کیا هب هک م ندکفرط هکیدتا رما

 | یدنک ناذاب س كس هردوک ه٤ روصح هللا دش و دیو ی یسک ,

 یدیابساحمو پاک ویدا ندخل اموخو الوو كنموق سرفهکامرهذ

 | یهدوا هلا یشکرب مات هرسخ رخ ندس رف ید رارد هب وناب هات

 | ردا بلط یس یرمسک هکیدزاب دهانه رطح لواو ید ردنوک هربمغتی

 | دهد وابو نس هراو دن روصض> یرسک بواوا قّیفر هلا راهدآ ناراو

 ید دروتکر خاکب بودا قغ هک رک ینلاوحا لدڅ هکیدتا هیت

 فن .ط نوچ بودا هچوت هساناج هخ دم ند-ذلوسر یکیا لوا سپ
 ناوفص و یک نایفص وا ن دش رق یف ارمشا راب دش ربا ھنن راد

 ] ها لب ؛لرپهفس بولو قالب, نقاط هفناطرپب یک ھا نا
 ییعد یک لوا رب دعارلتا رلید ا راسا یلاوحا و هيلع لاد ۱

¢ J % #۰2 
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 رایدلوا رادربخ ند هصقلوا ناوذصو نایفسوبا نوجو رد هدب ثیدجع
 سس س س یوم

 راب دلوا رادربخ ندنرمخ كنارمسک و ندشنوص* كن ونکم كناذاب مد

 كنا هاشداب ناشلا مظعر یک یرسک بودیارورم۔و حرف راھ ظا

 رلب دب د ی داوا م ایشیا كنا هرکصا روس ی دهل هتم وص

 هب یشکر, ن دقیق یب یهلر كن رال و“ ر یکیاوب كنادا هک رردناو (

 ی وءنو فاصوا كناو ردا توءد هر نا هب لح دح هکیدتا لاوس

 ندنسهاوو رماوا یضهب كا رضح یثک لوا رد هجا یناشولاحو
 نایب هرلنا هرزوا هجو قیاطع هءةاو دوش ندتامالعو فاص واو

 ن دذ اج یلاسءت قح شب اوب رک ارلیدتبا هرمس> رخو هب ونا یدسابا
 هب هن دم لوسر یکیالوا هص اا ) رواسهدیا تمواعم ۹3 هاکنا هسا

 | لخاد هتساح مسو هيلع یاعد هللا لص کالسردیسهرکصا دق داوالصاو

 توتکم ل نک یرمس هتاهاشیدت | بولشاب هزوسهب واب راب دا وا

 هشروص> یدک نس بورد وآ مدآاکنم هکر دتا مما هل وابوژاب

 بودیا تباجا رک | یدردنوک نوهگنا اکس یز نا ذاب ہدنا راض حا
 ۴ عفان کس هسدناح كوالا کال ناذاب كذا ر درک هناذاب a لزب

 هلءزب بودبا عاتماوایارکا ر داوام كلم ردتا وع س بو زاب بوتکم
 ۲ تس نس روسلب قالوا ت هلوفءهن د وخ كنا ممک تسیا ویک
 یب وتکم كن اذ او یدید ردا بارخ یکتب الوو لاله یکمو كنسو

 تواوا فذاو هن وتد كيوتکم ترمع> نوچ یدرو هر مّحح

 هم السا یرلنا تورو محسن ی دشا نب را هفرح نه تاناکح كرلنا

 كن هرمسخرخو هب ونان هک رداوا د تااورر و ) یدلا ت وعد

 هترالبو یدیاراشوک ر اس الا دو یدباراو یراکراب نون هدنرللوق

 یتیرلقس بودا شار نب رالاهصو یدیا راش اشوفرلذاشود شهوک

 ترمضح ی دیا ش۶ روایب رازغآ یر هکلب وش یدیا راش هر و ویق
 ی دتا نوئوط هورگم ید روک ه دف ادو ثنيه لوا ی رلتا نوح

 دههج باذع هلبا لث او لکش وہ ییعب ( اذهب اک مانماسکلیو )
 هرس ھا ی دتا ما مک ود كل رک هخراق و هرس مق ال بڪ

 یکی راس بو دیا شارت یرگلانشص هک دید مک

 ¥ و 1
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 تر ) وا ئ رک ید نع راک fe 1 راد تا رلذا مس هر و ؤيڏ

 یرلنا رورمس لواراب دک وچ زیدو راد روطوا ید رود سب م هروویق
 رانا یدزتسوک بیه رو بیغرو باءعو باو بودا توعد هم العا
 تر 2 همااالاو ۸ هد ۵-:ها5 ر 3a والا کالم قااق دا رل دتا

 رر وس ندر راد دوخاو وق ع ا ص یسد رند 30۳

 رز وس هناربسل د هسیا رلاوسر یکیا ن الگ وب و ر راقیچ
 رلهرو هل , وش ندن اھ ی هم كهلل ۱ لوس ر هم. .اما یدرارلدوس

 سا۶ !| ندئرمّط> س دیدباررد د یک یارب نا: رخ یرادوجو هگیدنا

 زا ب اوج هش ونکم كن اذاب یراب كسبا رک هل-مزب نوج هک رلیدتا
 نت ودیک نوکوب ه کیدروب تاواصاا لصفا هلع تاشاک هاوع

 لوسر يا لوا ردن نولصم ۸ هر وک تاک نران كدا را هدرب رب

 رادقهرپ هدنساحش تنشک و رک ارلیدتا هنن رب رب رلیدتک وةلا ندساح

 عفاو فو یک كنو و رھ همكم رگ تندم ید کر یدتا یار

 نوح نوک یصتربا ردندت هللا یراک كنا هکیدلوا مواعم ردشهاكوا

 هناذاب یسعد هردبح اص هکرد روم نره رلداک a لر سطح

 ندهصک یدلبا كاله ییاریسک دهک وب مراک درورپ مد هک كالباربخ

 یدتلا طاسم اکا یوهدو مش غوا كنا کن دیش ےک تعاس ید

 كنيلوالا یداج هدئعهنس یحتدم كنرعه هصک لواو یدل هراب ینراقات
 یدشا هرلنا ترضح ها و یدنا یسدجا اص یسەجک ىجا

 هک كدنااک او لردشرا اکا یربغوب و دیک ها زکبحاص یدنکز مس

 نا ا۵ ناذاب رکاو هلوا رهاظ هدزکتکلم رس منید منب هک هوا ریت
 صد شوق لساکا یک ام نالوا هدف رصد ا ون هرس رولوا

 ین وقار ر كر رسهح و یدد مر هدأ کاح ید هرزوا سراف ءاشسا

 یدیشلک هیدسه اکا ند رلهاشداب طب هکدناراو یعاشوف یلشءوک

 زلیدنا تعجا ر هنف رط نع رلنا سب یدر و هرسخرخ یغاشوق لوا

 یراکدتا هدهاشءو یرارمخ یراکدتشا ندنرضح لوا هدنساحم كناذا
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 نم هزکب هنب زوس كوامرازو سوب هللاویدتنا ناذاب راب دتا ضرع یلاو»ا
 زرظتنم هربسخ یکید ر دنوک هزب رد ربمغر, قح یشک لوا هک ردلوا ملاک

 ردقوب لسیقو لاق مجه دات وبل كنا هسرواوا قب اطء هعفاو رکا
 هيك ردبا تافبس ۳ نا اه هدکمروتک ناعا کا نوععح ادحو

 ندهیوربش هدنامز نی سپ مروتک ناعا اکا مدقم ندهلج نعد هیلوا
 ر اکاو یارشا هکنو هما مدردلوا یارتست ن هکیداک نوتکم هناذاب

 ن:دبس ل وا ی درس حام ی راناق ل رلناو یدیسم ر داوا یهراف

 راسو ندنلها نع هلوا لصاو اکس عونکء نوح رلیداوا قرفتم قاخ

 میطءاکب یراناو نسهلا تع نوا ےب ندکلاع نالوا ك:ءاطا نامرُف

 نسهیلوا صرعتم هبه نالوا هدنساوعد توت لواو نسهدیآ داو

 هلاح وب نوج ناذاب هعثدالوا دراو نامرف ند اج مب هدنفح كناات
 یدلوا ناسه بوزوتک همالسا "در یتسهقر لاخایف یدلوا عاط»

 رلناتاوب هدنع ندس راو ءاناو ن٤ لهاو یدتا ماکت یداهش*هکو

 كترمط> یدل هب هرسس>رخ نع لها هکر داوە )رلب دا وا ناسه مهعجا

 تعا هر رل.دلوا رب د هرتلاود هر هوا یاد روب (اطع قاشوق

 كنشک ل وا هدتابالو نگ الاح هک لار دباو راړ د هعاش و هد رج

 ىا نب بط اخ اماو # رارد هرخلا وذ هشن دالوا دال واو هلد الوا

 كتهءات لوا یدتلبا هوو ة٥ کلم هبر دنکسا سهما كارمح هعتلب

 بطاخ سد یدا بیرق هت وعم كنهمان یتیدزا هل-فره ینومصم

 بج اح یدال وساکا لاح حرش بواوا یقالم هنیجاح كسفوتم امدقم

 یدانالاخدا هن لګ كف و ھ٥ فذوی تودیا مارمحاو مظعا هبط أح

 یدلنوس زوس ازممان جج رلبدر و ویفوا اکا ینب وتکم كنرضح نوچ
 مزو زرع ییونکم كرورس لواو یدلیا ماکت رام الک ولرمسخ هکلب

 انادهو فح هثی روطح كت یضحو یدم رونک ناعا نکلو یدنوط

 كثر ید هبط 3 "هب راح کا یسهب ده كا هکر ردا ) یدردنوک

 نالفقاب لواو یدبا یرمسس یدآ كئشادت رقرق كناو هب رام یمان

 مداخ ییعب یارس هجاوخر و رد-اک د مولعم یرلعا لا هبراح کیا

 راچر و یدراربد لداداک | هکید ردنوک راق ضابرو ید ردنوک

 چ هکیدردوک



RE. 
 | قائوط رکو رار و یدررد روغءد دوخاو رب بو 6ا هکر دردن وک

 نوا لات زو د :هنطاخو ید ردنوک نوتلا لاف كبو شان ۱

 هداه هک رداوا ید تاور رب و ( ی دلا ماعا ۵ه اح قلن وط شو

 دش رالاوس نوح تطاخ یدلبا لاوس ین اتصواو لاوحا لا ربصح

 گربمغس لوس فاض وا تکی رتا رک ذوب یدتسا نقوعع یدرب و باو> ۱

 | ردشایف تراشب هلبمودق كنا مالتا هيلع عض ن_ یسیع هک رد رل ص

 هع راد مزب ییاععا كناو کز ک هوا رهاظ هرکصت دمت رق لواو
1 

 نود فقوت هد هر ردنکسا نوک سس بطاخو زا رک هسا | لەو

 ںوتکمر در فخ شو ودفو یدلوا هر 1 ورک هرکصادنا

 ظرف ردٌشلزاب ههللا دع ند نوتکموت ( هک هززوا تواسا و یدزاب

 ۳ وتکم ترک ر داکد هدیشس ول مالستلا د ءو ندشناخ سقوعم یی ۳

 7 رول و مدتسا م یر انعع ناساوا رکذ هكب وکم لواو مدوفوا ۱

 ردت رک ها وا نیاس رلا غاحو EET روهط و اطا قا ریهقد رب

 هکنلوسر كن و رد اروهط نده ا ریت لوا هکر داوا ۶ مجد نکلو

 كناو یدلبا ضرع هترمض> لوا یتبوتکم كق وق یدلکه هنید«نوج
 هک درود تو ةياع یلامت هللا لض لاعدرسیدغا ملسا یتسانادهو تفحص

 ردک رک هسالوا یساق كنک لعیدنک كناویدلن | تالاي هنکلم یدک ث هبخ

 ت رضحو یدلوا توف هدسننوک قفالخ كياطخن رع سقوقم س

 | ناناسم ییهیطبق ؛هیرام ندهل- لواو ید رو: لو نهده كلا
 ندناویدلا یقرصااوا هللا نیع اله تورو قري هرکصتدق داوا

 یدلشفاب هتان ناضح ییژوهش یاد روو یدلوا داوم مهارا لیغوا

 یدلوا لاله هدر دس عادولا هجا ید رواواراوس یو هک هراچ لواو

 هرکصت دن مط > لوا یدابا رابمخا نوهعلوا راوس یدک للد-أدو

 نعاس اما #  .یدرواوا راوساکا ههحو هلا مرک یطارم ىلع

 هس كما تاب لف رهو ىدا دوشم د "هطوع تواخ هد. لوا یدا

 نوک یکیا عاج یدبا لوغشع هاتر انادهو شکشباک | هلفلوا هج وتم
 کک
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 صالارخآات یداذوا صمد ااف ىدا فق و هدنسوگ ینارس كنا

 ارس ملوسر كناد> رب هقید ی یدشا بوراو ا یجاح كنا

 لدءنوک نالفاکا نت یدتا بحاح مےشمروتک یو ھ كا هنکهاشاب

 رمد ندعاصت ید.ا یار بجاح لوا هکونااحو نسر وا قالم

 هلک عا رامع-او صوت ییراوطاو لاوح | كلسو دیو یاس هللا لص ۱

 كنس یفصوو تمذ كناو مدوقوا ,دانجما ینان و یدلغا واک تر

 مردنا قید صا یاو مروروتک ناعا کا نی یدع مدل وب یک تاک,دد

 نودا ثفایص ءو یدد هدا لن نب هکهراقرو راځ ا ۱

 کج بنوعیح هرنط اا نوک رات یدزنسوک مارک او زارعا

 ل راح وش تولا ندا بجاح یدیک جات دششایو ید روطوا

 ۳ وتکم كارد هلا كراح عاصس ل وجو یدزوتک دن روصح

 یدروا هر نوتکم بوساک هبضغ ثراح یدنوقوا یب وتکمو یدرب و
 یدلی وسرزوس هدوه- هلوفعوب و یدیدهلآ ندلا یمالم مب هکر دوکو
 رز هلا هرعاد لوا ر هالهد 4 دکید روح بول او ن دس سا

 ی“ اوعد تو ید-اک توتکم اکی ن د صار هد 4 لم هکددژا

 هما باوج 6أ ندلق ره مسا قهراو سس رزوا كنان یدعس شع اردا

 ردن نالیصء م روک لک هاو عب بودا كرت ییهسعادوب هیدلک

 هل یا” هدو دا وب لوصو هنراح ىس هان تاوج ول الو ره ۱

 نی را یدتا عام نس ردیک نامز هنهک.-اص یدتا بودروتک

 عا ےس جد بحاحو یدرو نوتلا لا زول عاش سد مردیک

 هلا عيل هرادخ ر یگ الس مب بور و ماعط رادعهر و ها حاقر

 مالعا ندنلاح كراح هترض> واک ه هندم عا-ه* سد یدید
 نوساوا اله کلم كاا ید ( هک-م داب ) یدتا ترضح یدلبا

 مهلا ی "ل ہح نکل بولوا Ap E تراح نت فد یعت كن هکعو

 ثراح هک ردرلثءد یسضعب كرس لهاو ) یدلبآ لافتنا ه یاس

 هکم درو مسردباراهطا یال ہا رکا هکیدتنا مک نکلویدلوا ناسم 1

 هک صد #



 و
 كارمض> لوا یرهاعورعن طلساماو ۶ هديا لاله خب رصيف
 كارضح نوح هذوه یدردشرا ه ینح ىلع ن هدوه ییسمات "همان

 لوزت لازمه اب زو ی دلبا مارک او تزد هطیلس ید وقوا نس همان

 هربمغب ترضح هرکصادئاو یدلبا ماسهناو ناسحا کاو یدرد-تا

 هک رده رط لزوک هل هکیدزاب بوشکم )سو هیلع یلاسعت هللالص

 ندنب برعو عیرعاشو بیطخ كءوق نونهردیا توءداکا ناخ
 هکیدنک هد حاوب نب ردشلوا نکعع هدن ولق لرلنا منیه ےب ورا راووق

 عرافاکب یر رادعم ر كرلت الوو علوا ربحي جد ن ییعد لیق كب مش

 ندر هعاح نالو هدنشالو هطرلسو م هدیا تلل ورب اکس جد نی لوا

 بولک هبه: دم طیلس ید ردنوک ورک بودیا ماذارفاو بورب دیک
 ترمح یدسلیا ضرع هترمضح تام اعناو ماغ و همان كن هدوه

 ندش ركا نعي (تاعفامضرالا نم ةبایس لأ وا) یدع | ندنلاوس كنا

 یدنک نوسلوا لاله ن نر و هس هتسیآ رر 3 ورود امرخرب

 یدرود تدو |۶۰ ندنکف هکم ترمع> نوحو ی دید یکم ید

 یدرونک ییبرپخ یتوف كن ءذوه هت مضح لوا ب واک لس اریج
 توب هک هديا روهط ی الب رب هد هماع هرکصت روس یدتا ترمّهح

 ناذک هلیسم هدز وسو ترضح هوا لند هرکصددش و هليو یساوعد

 هسالوا رکذ هدنلګ جرش كن هصق لواو یدروب تراشا هشهصق

 تالامن ساق ن ةلعد تن هلوخ دلاس وب وا یلاعا هللا ءاشناردکر ک

 یراصتالا مرحالا ن ساق ن تماصاا ن سوا یبوز هل>ررطا نا

 نتكن هلوخ هکردراشء روتک هدتاور ) یداوا عتقاوراسهط هدنراارا

 نکیا ر دیا هده نولیفزا# نوک یدنا ںوخ تد اب یادتاو

 هدنلک وک كس وا تواوا شود هت دععم كنهلوخ یزوک كسواییوز

 توعدیناسوا یداوا عرافندزا4 هلو نو> یدلوا ادب ليهو

 یدم راو هنا كسوا بودیا عانتما هلوخ هدا توهشء اضقرک اتیدلرا

 رواوا بضغ تعرمسو تەخ رادقمرب هدنجا رع كوا هک وب لاحو

 ی دعا هب هلو بوک هبضغ لاخلا یدیاکد یلاخ ندنونج اعون
 راهظ لو او یداوا عقاو زاسهظ هدنرلارا سر ( یمارهظک یلعتنا )



> ۱۷۳ 

  قالط راسهظ هدنیلهاحو یدیار اهط نالوا عدا وا دتا هدعالسا

 اا ی دل وا ناوشد یدلب وس یم الکوب نوچ سوا هصلا ) یدیا .دنکح
 یزوسوب یدتاهلوخ نس هلوا شاوامارح اکب هکردوب ماکیدتا هبهلوخ
 ندر مط > ی هتسهوب یدتا سوا هلا لاوس ندن رح راو داوس

 لاوس بو راو نروط نسیدشا هلوخ مرون اتوا هک ا لاوس

 یلاس هت هللا لص ریمغپ هلوخ سب یدید نس روایب نس سوا م هديا
 یلاعت هلا یضر هشدص *هشداع هک هدلاح لوش ید راو هنتاق سو هيلع

 هلوخ یدبا لوغشم هفمارط بو وب یتشاب لرا م كتر > لوا اه:

 هک ردلوا یجدتباورو و)یدلبا ضرع هرج لوا هءعداو تروص

 تعاجرب و مدا تروع رادلامو حک رب هللا ل ورا ی دا هلوخ

 یداالک ایلام ماتویداابودیا حوزت یب سوا یدرا رد تمدخاکی

 ی د-اک هروهط م دالوا ن دناو ی داوا لدیم هغل هجود کده و

 یوتسم هقافورتذ اکیو ریدتک بولیریا ند-خ مرار اکتهدخو عبا وتو

 ی ددعا رکذ قالط جد و یدلیا راهط اکی هدا اح یکیدعم یدلوا

 ردو رواوک وس كفاخ اکب و ردساناب مدالوا ےب لوا هک و لاحو
 م زیا ناک یدتشا ت مضح ردن یعرش مکح نسرروسب_ هنهدبا و

 نس یدرو هک رد-اوا ځد تءاورر و) نسشلوا شو ندنا هک الا

 ید روسیمک ردلوا یخدتیاورر و نسلوایبک یکیدید كسوا هسوا
 قالط هدیله اجارز ن زتیايها هللا هارب هدیایوب اکس نول وسخاب

 ی دعا هلوخ ید اسلوا لزان مکجرب هدبایو هد رش بو یدیا

 یکلوا هني ترمضحر دلکش مر تباغب ملاح مب هک هعرویب هلی وب هللالوسراب

 لکشم كن اح بو دبا ع رفو ع زچرا رک یخ د هلوخ یدرب وی اوج
 سد یدتشا ییاوح یکدرا هن ندنرّه> بو دبا ضرع یغیداوا

 ر دیکر وق اکا رکا راو مراغص دالوا ندنا مب ی دتنا ب ویلشاپ هلڪا

 رر واوا ندا راءلجا ےس ردیا لوق م دک رکاو رارولوا راجو میب مس
 ترمض> یل السع رب لاح هک قود یسودا ندنا حه مالک هراج هن مات

 مهللا ) یدتا بوی وق هب هد ج“ یتشابو م هدیا ضرع هناجاخا یا
 هلوخ زوسه ( هب یدجوو یبوز قارفو قشحوویت دحو وکشا كيلا

 < وب #



¥ ۷۳ 4% 

 قأا لوو هللا مس دق) ی در و ااو بولک لتاربجو یدلوا رهالح

 هب الا ( اک روا ععسب هللاو هللا ىلا یکتشنو اهج وز یب كلداچت

 ساس ورکش یدتا هکر دب ورم | عنع یاعت هللایصر نده دص هسیاع

 ها رکتاوصا یلکود هدنناق یسیدیاو یلزا عم كنا هک هدنو ادخ لوا

 یدرایو-زوس هدا زم شوک مب تروع لواردبواسدنابلرک و ت سپ
 علا ەت قح مدرتشا ییسضعب كن رزوس كنا مدیاضاح ناو
 هدتاور )یدردنوک نامرد هن درد كناو یدتشاش رازوس كنا هلیع دق

 هک دراو هنس هناخكباطخنب رعتروع لوا هاکرهرک رد راشع رونک
 یدیارد یدعششا تروس كنوب اعد قحو یدردا ما رکا کارع

 فارشا ,دنما|قفالخ هنعیاسعت هللایطر باطخنب رع هک ردن ورم)
 بوڈیار | تروعراکایدروب هدک هدلوب هلتعاجر ند رمغو ندشد رق

 نیشاکانشابو یدراوهشناق كنا رجردراو مجاحرپ ندشم رعابروط
 یدلبا فقوئو یدوف هذ زومواكن هقیعضلوا ىنلا هلتههشو یدنوط

 یدتک بولانناوجوید-ا ضرع ماع هسبا هتره یجاح تروعلوا

 ی دسا یسر ندتساعفر یدلک هشاق یساغفر و رک یجدرع

 رفاو یعاجرب ندشد رق فارشا نوعا یراق هزوگرب نیمولارمااب

 هکنسم رول مه نیکبمیا یدتبا رع كد روغروط هرزوا خانا نامز

 تروعوب یدبشیا رع نب زاب قوی ید تا یشک لوا رده نوت اخوب
 تروعوب یداکبدندکوک تاقیدب ینتیاکشكنا یلاعتق> هک ر دنروعرب

 کو وهعح ادخ ردهلوح نالوا لوز بیس كس + زکت ا هلل امم“ دق

 هرزوا غابا لد هماشخا نوعا كیا ضرع یلاوحا یدک نب رکا

 لخاد یتفو زاغرکم مدیارروط هرزوا غالالد هماشخایدبا هروغروط
 واک هن اق كنا و رک هرکصا دق دلو ی زامن مدیا هدیک هژامغ بول ۳

 لسو هيلع ىل ات هللا لص ملاع ديس هصاا ) مدرديا اضق ىنتجاح

 یدرب و و وفوا اکا يرل-تآ نانلوا لازا بود روک هغسلح یسوا

 سوا لوا نیسیش هبهلوخ هرکصندنا هل ادازآ ل وقر سواا هکیدروسو
 س ید ا ترضح ےک د رد اّج هکادازآ لوو هللا لوسر اب ی دتا



 هکر د هل وا لاح ےب هللاو سراب یدستا سوا نوط جروایآ یکساییاس

 ترضح ررارق مزوک سه ماهطهرک جوااب ومرک یکسیا هدنوک رکا
 یدتنا سواریو م اعط هایکس رفن شهلا ید-ءاراو سب ی دعا

 نسهروب تناصااکی رکم ردقو اعط ردق كنيد روپ لوا هللالوسراب

 یدرو ماءط عاص شب نوا ند هذ دص اکا ت رہ سد

 یدایا قرمص 4:6۶ یراسعظ تراسفک پولا یم ا ءط لوا س وا

 | هنس وشوق هودو تآ یی هتف اسم ت رمح هدا اسونو «

 و نرابا ناتسلوا لهوكراتآ نالوا و یدروب تص>ر

 هک ردشترا هتعکو یدلا نیبعت ھذا سمو نادیم هنس هرکس كد ههر

 هب هود لوا یداراو یس هودرب و هلع یاس هللا يص رح

 نوک ر ی دیلکد شم-ینآ هدتفاسههودرب چو ید رارداسعء

 ییابضع بودیا تداسیداراو یهود فرءطرب ید-اک یا رعارب

 رط اخ نیک هرلنا ت رماع> ی داک ج وک كي هراز اسم یەو یدک

 ( دعط و الااشیش عفربال نا ها لی-عق> ) ی دتا بور و تیلسلو

 تاوو ام عنعهللا یطر نامورما یرانا كنوع دص هشداع هدااسو و *%

 د تیاورریو یدلوا رضاح هیرزوا یربق كناترمضح یدتا
 دارا نم) هک دروب ترم > نامز یراک دردناهربق یتا هکر دلوا

 هنس وب و (هذهیلارظ اف نیهلار ولا نم ةا رها یلا رظن, نا

 ءمرب رهوبا هدنلناوا كب اسی دب هداوقرو هدنرخآ

 یعالعا حرش كناو یداوا نالس* یس ود

 دصقم ند اک وب ی اوحا راسو
 ردکرک هسنلوا رکد هدا

 یلاعت هللا ءاش نا

 تا سا تک

 نالا دالسا هی و لوالا دالا 3

 لات هللا ءاش نا

 و



 هو
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 د نابحالا ةضور هجر نم ینانلا دالا تسرهف # ۱
 یوقو كنس هورغ ریخو ییلاقو كل هنس یج د ن دن 3

 ی هعفاو ءاصولا م

 یباقو كل هنس یجنز کس نادنر ےھ ۳۹

 a رکم دم 3 0

 نینح "هو نع ۸

 (یبداقو كن هنس یجنزوعط ندنرحه ۱۳۴ |
 نو 5 هو رع | ۱۶٩

 رارض دے هعف او ۱

 ٹالام ن بعک باک ۱۷

 ییبداوا ج ریما كق دص رکب وا 1
 ییباقو كن هنس یحنوا ندنرعه ۹
 Eg هڪ ۱

 تود ض رم كار طح لواو یلاقو ك :هنس ی رب نوا ندنرڪ” ۷

 یاب كروما قلعتم اک وب ویرلقت رشت هبا رادو ۰

 بم هننراب ز ربق سو هلع هلا لص لت سعح لوا لصد ۴۳

 یاس لئاَصف نالوا ۰

 یتسفیک كناو بیغ رهتواصو یسا عم كاولص یناتباب هاش ۰

 رد هد اب ل هاص و یلیضفاكن ر هغص كناولصو

 لوالص نالو تاقتیالاوحاو رس كترمضح لوا تا باب ۸۱

 ردهدننا - یرالاح حرش كن سا رارسو حاوژاددع كتر ح لا
 ردهدنناس یدالوا كترضح لوا لصف ی هکبا ۳۳

 رد انا ی نا رگ” دادن و ییاناضف لور.لوا لص ی محو ۰

 د ۳ اس , یئاضفو ییاصوا تكل لے عبار ی ۳۷۳۹

 ردهدنناس یتدابع كرورسلوا لصف ی دهد ۷ :

 رد؛دننایب ییاداع كناداسلا دیس لص ی تا ۰۷ |

E3: :دون :اس یناصوصحم كترمض > لوا لصد شا  

 یز هه رهو یسللاوءهو یرلهداخ كرورس لوا لصف یجترکم 4
 هعتهاو یراسراحوءارهشو یرانذومو یرالوسرویرلناک ویرالءاءو ۰
 ردهدنناب رل هنسدقاعتم هرلناو ناو دو بکا معو قی ثاناو هح ساو ۰۰۰

 تاوتلا هجر هيلع ا فو« تاجا ٩







  HRH 3 FF ۴چک اب WIR ایم ایم دیس دیس

 چ رو:اواناب يياقو كنهثس یگدب ندر 3%
 هیلعیلاعت هللا یلص لاع دیس هکر دراشهروتک یل دت هللا ے4 جر ریس باب را

 چ هروسهد-اول نکیارولک هر ھنن لم بولد ورک ندنرفس هند سو

 تیآ ( هذه کللعت اهنوذخأت شک معااغم هللاک دعو ) یداوالزان
 هدعو هنکف ل هب > هنربمغب ودنک هراشالاقدرط ىلع یلامت قح هلیس هع رک
 || ففوتبب رقهنوک, رک هددنن ده ترض > ءاش هب یه دعو لوایدیتهروب

 هک.دروس و یدیدزرهدیک رمیخ كروک یرادترکشا هثناراب هرکصتدق دروس ۱

 بواوا بغار هداهج هللالیبسیف هک هول لوشالا نوک هلمزب هرفسوب
 لولس یان هللادبع هک رداوا ځد تباوررو) هرلوا ید ماطح یضرغ
 نرمضح هدکدنسا نا هکنک هل هدرفسو ندنرمضح قفاش
 یرفس ریبخوب رلعفاو دوهب نالوا هد هندءسد یدلی وسیزوسوب

 هکید رارولبب اریز یدلکحوک تیاغب هرلنا یتعموپ رلیدلوا فقاو هناعرع
 هظل رق نب هساا روا ودرفط هرانا و هيلع یاس هللا ی ص ریمش رکا

 لاک و ردکرک هدشیان دوخاب ك الهااب یرانا یک یرلیدو ھی رض بو
 یرلن اس نالوا ی رلنوددمرائاوا یٌیحالا هدرا سم ندنرلیضفو ظغ

 هک رایدتا هلاوح لص # رر, هش رارزوا نوجا لیصح بودیا قبضا



$er 

 هجا شب هدیاسا درد> یا نهللادمعكش دوهب مشوا هکندلک هدتناور

 هدانزو ی دالر آ ن دشناب بودیا تمزالم ههالادبع یدیاراو ینجالا
 ۱ یسدعاقرمیخ هگیدرب و ه دعو هر یاس قحیدتا هل دبع یدارا اصاوت

 | اکب دہ ريخ مے مهاباد هل وا تیغ هم السما لسها بو وا حق |[

 عهدنادا یک نال وااکس ادتا یورک لام تع ااتر و تاهم 1

 3 نوععح تاروت رکا سايو هن ورح شاش ناتق کرم خ مس یدتا موا

 ّ هلل اودعا یدتا هلا د.ء رد دو> وم هدربیح الاحروالد د ص كم نوا

 نيس هد نهان نعاما مز کو لا نسردوقروق یعد ناشد ودنک یر 2

 هرلا لص کمان ال ادیس هرع هل دا و دم ها مز هادو لوار دنا هل ا دىع

 ۰ كرا A هدروک نکل بوی وس هند مج ۳ دتا ضرع

 ۱ YS یوم روس رب ةه بوک د رح یراددواط

 هب ادا ت ترمه و ا یعح یدتااکب ت ترصح ۷ و

 ۲[ جو ا یداراو سابا یا نوح ۵ ا لاطاق هدقدروب دیش

 ِ مدر و هر دوه) بودن ےن اکا بوا ول جد مهرد یکیاو مدناص همشهرد

 مدت ک هلا ادءاح لوا هدسا رگ ره = . ىدلشغاب دهاحرب اگ سا ی لس

 مت واو یدروج نونعو ت 1 قوح هر هد س ےس لوا لا ى ی>

 | مدلک هب هدم نوج ی دشود دی رک مب ندنهنع تروعرب ندنراپ رقا
 : هصواا ) مدناصاکا یهب راج لوا بولا نا ام قوح كن دوهب ل وا

 0 کب توروک كرادت سو هرات ىلا هللا لص هات ا تنرمه>

 ی یرا-ٌهغ هطق رعن عاسو ی دع.ح هرشط ند هن دم هی ارا زوترد

 ١ د روک هلس ی هس ءا ند نوم تاه ءاو یدوډ ھل هر هد هن دم ۱

 ندنااسمنوص | كرکندوكمرمشب ونوگاكع اراع ءرل-ورحوء کل صو

 | داهحو باوت ض رغو رادداوا مزالم هدرفسلوا ید نوناخ مرکب
 | لوا ید قفا رفنوا نواایئد ما طح مط هکلب لکد نوا ||

 صوصح هر یک هم دوم نکشا) نصح نذشاکعو راد دلوا ها هدر وس

 كنر ن ل داتا هرس ەد و ۵ كاس هدهع تاتط> نر ۵ و ی یدلوا

 ییاضام ىع هله رسله ۵ د:یاصعل كرمس هر یدناو و دم هذه ع
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 تااور ار و رد ر لز وس و ن ۰< شعب د ید روت نیعل

 بواک هرکص یدیغو هد ر تا لوا یلعادتاهرزوا قلالد كەك

 ید لایق رکشاریما بور وسع اکا ترض> هدفدلوا قمل هرکشل لوا

 یلات هللا ءاش نا ردک رک هساوا م ولعم هک ی دلوا عقاو هلبلا كلا حو

 ترضح یجوا ند هل-ج لوا ی دیاراو تآ زویکبا هدرکشا لواو
 هود هدرکشا لواو یدا ندنراتآ هصاخ سو هیلع هللا یلص كلوسر

 راشمروتوک زوغالوق ۳ ی کارت دس هلو عحصشاو یدا قوحیاق

 هکیدردن وکرم هند وها رییخ قفا لواس انا 4ک راردنآ ی دنا

 نیس هدنا تباع ر هطاتحاو مزح هک راهش ز ردراشعیا دصق هرس رلز سم

 هب رحو كنج ه درشط هکلب بورءربک هراراصحو زس هلوا رادربخو
 لدحو ردرامشیب رکی رکشاوردقوح برح تالآ ه درازسزس هلوا ایه

 ا فثاو دناسنعءوت یرابدوهد یخ ردردان یرلپ رح تال او ردلیلفیموو

 نیع نسب یراذیلحودنک ی لاو س نب:ذوهو یی ایا ی ھت اثکرلیدلوا
 رلید | ساء انی روک هدادما برود وک هنس هل ب5 نافطع یرلشاد

 لربیخ هسراردیا عفد ندنرارزوا ید هلی دادما كرلنارکا هک هلطرش لوا

 ندنفوخ مالسالها تعا لوا هلوا كرنا نصت كنب رال وصح هتسوب

 ترج نوج هک رداوا خد تاور و را دلک) تویکنا ل وق یب راساعلا

 نوکر یسهل.ق نامطغ نب ندءطوم لوا هک هعصو« یراکد د عیجر

 بوئارم احنا طیب ید روب لوزت هعضوم لوازد هفاسم تالدمک رب و

 ندنراترا ندا رارولک هدلوا رلد داوا هجوتم هرب هاد دص دادما هدوهد

 ینلایعولها كرلنا رل اسم هک رای دت | نطراب دتشا یزو ا تک ر حو سحر

 لواو راب دابق لو ذخت یربیخ لها بوئود ورک سب راردیک هکعا تراغ |
 هتسخ هداد ز مکشن.مالس نالوایرا در تنافطخ ب نیمی رانا داما |

 هرواشم هلکنا بوراو هل زم كلا دوهب نایعا ناک ندریخ یدیسل وا

 ۸ هدا كنج یمه د هرمشط فسخوت یملالوا نصحك هرا صح رلیدتا
 ی دلبا صیرح هکشنا كنج ب وقیچ هرمشط ی رانا مالس راب د د

 تالواسن هللا دیع باوص یر یدتامالسهک ردلوایجد تاوررپ و ( ۱

 هک دج رهردشهرد و رخ هرس ود لدا كنح هد هرمنط هکر د آر

 نوع> تاروتامافرداکد متن ألا دیشرو كرابملولس نب هللادبع
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 بوةيج هرشطراهثب زوراهش ز ردشتسوک ییاوصیآر:دصوص>وب
 یدالک د یار ردت نوج اها سس ها روصع هدراصح یر هتک

 هرمدنط هکر اید ااو تصرفو راب دلیدو روصع ۵ و را صح ینیرابدنک

 هلع هلال ص كرم زب ی دعا هک ردو مم ندعوك الا نب ھل“ راهعیح

 ا وا ههآ ق داوا هحوتم هددناحرییخ بوقیح ند هت دم هدتمدخ تو

 یدنبا هعوک | ناس نبرماعیثک ر  ندباحصا نکیا ردیک هداوب هکر
 | تكندحاورنبا ید رماع قوا هتسدرب ندراعشاو تاسانالوا هدک طاخ

 | کات (انن دتها ام تناالوا مهالا ( رعش) ی دلغاب هغموقوا ییرجرو

 نارایدوقوا هلا نس>توص هرزوآ قلرط یدح ی جرو كد هن رخآ

 هللا یی ص لاعدیس رایداکهراتفر هلع رس هدا زرا هود بولوا تفو شوخ

 رایدت | نادا ردوک ناب وقوا یدح و هکیدروب لاوس سو هيلع امت

 تالرفغ)هدتاوررپو)( هللا هجرب )یدتاترضحرد ماع ییغواكعوکا

 تارهح هکیک ره هکیدنا هد رزوا كناهدعاو ردا یوار یدد (كیر

 ی هسوک لوا هلا هساق اعد ص وص هرژوا هقب رطوب هدنفح كلا
 یدتیا هنع یلاعت هللایصر باطخ نب رع هدلح لوا یدرردبا دهش

 هللا اک نسار ز یدلوا بجاو تد اسهش هما ی اک هللا لوسرا
 دعا امد هللا یندنزوارعاکا نوح هلل الو سراب كرد نوا تجر

 یدلوادیهش هدرمیخ صاع سد قدیلوا ع ندنناخا بیط كنار هک

 || هدربس ات ضهدو) زدک ۶ هنشوا رک 3 برق نع یرش كنا هک دن

 ۱ هرکصا دفدلوا عراف ن دکلنوسیدح صاع روکذع هک ردشلوا دارا

 ۱ یک صاع جد نس بودا باتطخ ه ه>اور ن هللا دع ترد >

 ۱ هل ا د.ع هدک دید نسله ر هروتک هراتفر دوش یزع را هود هاکلبوس یدح

 | یدوقوا هلطاب یتابا ییبدوقوا لرماعبوایشاب هفموقوا یدح یچد
 ۱ مهألا) لسو هيلع ىلاعق هللا لص لاع دیس یدوقوا هداز د تاب رب و

 هکتن رل دعا دیهش هدهوم "هورغ جد یهالا دبع س یدید ( هج را

 رورسلوا هکر داه ) لات اشنا رک رک تیک وداع یاسو حرم

 یدروب هرکصت دقدلق نب زاغ یدنکنا یدشواا هلّرمع یرلک دید ابهص

 هنددر ج یرغ ندامرخو قیوسرهدنارمضاح هسرونا وب هل ندماعط

 یدنگیاورلپ درویب لوان"ییامرخو قد وس لوا هلاک ا یدیاراشم امروتوک



 فک هل
 ماسحا هلا یسدبا كنزا 0

 | ی زب یدتنا هرلناو ی دتا بلطیرازوغالوق بولیق خدییزام وسا |
 ۱ ۵ لارا لری 4 ر هل. ك اهط مش اک رگدنل هکر وئوک ن داوب وارب

 | یکیالوا هیلوا یرالاع كس هد ادماهن دو هب ربیخ كرلنا بواوا عقاو
 1 کادر وید هللا لوسراب یدتا یدررد ل.سح ا كن رب لزوعال ود

 هرکصادنا یدلبق هلنع اج ید نیزام

 هک رايد شرا هعضوعربو رابدتک بولوا ناور هلو سد نوساوا یک |

 هللا لوسراب ی دنیا لیسح یدنا لس ینیدشواق هنربرپ كرلوب جاقر |

 || زریسرراو هدوصعم لکه ساک هنسدخنق رههک ردرالود حاقر رالول وا

 | رارتخآ نسیغتقرهنبه وسر ر اکب نیرادآ كرالوب لوایدتبا ترضح
 ترمضح راد نزد هە ر کلو ول یدسالیسح هدک کا مسردبا

 ساسشهلوب و یدتیا لیس> همروتوک ن داوب لوا یزب قوب ی دا
 لسیسح هم رونک ید ن دشاش یرب قو یدسا ترضح ژربد

 ید ندنو یزب قو یدتا ترمضح رار د بطاح هاو و ید ا :

 ینئره هھکاوا لیسح یدتا هک ر دلوعنم ندا طخ ترک دمروتک :

 تاالد هرس رب الصا ه دنرلعها یدیا جد یداب وس یب دا هک فالو

 || لج لیسح سد قدلاق نارمح بودیا بھا هلاحوب یدیعو یردبا
 ردنیدآ لود وب یدتارع داف لودر الا ید ارکذ ییرلعسا لرالود

 ۱ یدناسو هيلع ییاعت هللا یلص هللا لوسر رار د بح ساک ود ید ل ٤

 ندادتبا نوعا ليس یا یدتیارع روا وک نداوډ وب یزب هتشا لیسحاب ||
 د ابعو یدلیا هجوت هندناجربیخ بورک هلوب لوا سپ داوس یلویوب

 هرزوا قلوا یب هخ رج ینا ه دنعسر هم لطهلباولت 1 حاقر یرشب نبا
 ندنراسو-أح یو دوها ب ودیک ههکلوا داع یدلبا لاسرا مدعم

 یهود م هود یدتا لوا نسدشک هن هکندتنا لاوسو یدنوط نر

 ندرولسریخ هل ندرل دوهب میخ یدعا داع مرارا یا مدتيا عياض

 نيع یدنک قیعطا یا نب نا و یسق نب هذوه یدستا یک لوا

 | ید رانا ریدتنا بلط ددم ن درلنا نوردنوک ه اةهطع نالوا یرلشاد |

 | بوساک هتند ادعا كلراثاهلاریثک عسجج رب ردم نب ةنيع بودیا تباجا |
 | كي نوا ملسو لک هدنا م دااه؟یدشرایدلوا لخاد هنرا هعاق میخ |(
 دایعردرلرظتنم هبرحو كنج هلیناراب و هلاد بواوا عج لاق در |



 هک انرو نامااکی یدتا سوساج یدد مردبا لدق نس كدا رای وس

 هننرلد دو هب ریضن نب و هظب رق یب وردراشروف تباغب ندزسیرلودو
 هد دم و ردوا یل وسم مےظع قوح هت ولو رلناند )مهم نکک ودتنا

 ۱ راه دز ر دعا د صو هزسد چ هکر درام ر دنوکربخ هرلدا ی رلعفاتنم

 اح هلکد اوس .û يلوا هدشلوشاو هع دود بوئوط سو یرگدرر طاخ

 1 ردلیلق راد | اب هر رد ۳ ف رک سس هیمرت سو ده ام هجرت و

 مولع۰ییب راده کن رکشلبوراوات هکر ددردنوک ین ییوق ريخ یدعدو

 جن مو مس تیر

rr gema 

 || هلایضر باطخ نب رع یدلبا ضرعیلاوحا یکیدندیا مول موراتا

 AE ن یدتادابع FE وا و كلا ی دتا هنع یلاعت

 | ینادابع یا یدتا تاولصلا لضفا هیلع تاشاک *هجاوخ مادری و |
 ترضح هک هدتفو لوا  هروک رواوا هج تبفاع ات لبا ظفح كرك

 راشمروتک هدتاور) یدلوا ناسه سواح لوا ی داوا لخاد هرب

 هنسارا یژ هعاق كرب يخ ن دلو یسهرد هضرح ترضح لوا هک رد

 رارهش یداوا شود هزا د لوا یزوک كراسنوجو یدلوا لسخاد
 عیسلا تاوعمأابر مهللا) یدشا نوفوا قاعد تعءروک یرابرفو

 نالطاامو نیطاسلا برو نالقاامو عیسلا نیضرالابرو نالطاامو

 كيذوعاو ۱هدامرحو هب رفلا ه نهربخ ئالسا نرذامو حابرلابرو

 وش راق یربیخ نوج هک ردلوا ځد تیا ورر و ((هیفامرشو اهر شن

 ید رلنا یدد لوفوا اع دول توروغروط یاراب یدروک هد تیس

 هل رم تورا و سس هللا ذکر ییعاولخدا) ىدا هرکصذ دنا راد د و وا

 یعضومر بوروب ل ور هعضوم لوا رب دش را هعض وم ی رک دد

 ی دایق ی ز ا د4 دءاسقم لوا بودا نیبمآ نوععلوا دج“

 كتر سپ یدوب وا بواب تعاسرپ ههل زم هک رداوا خد تیاورو)
 :نیعش هعمضوم لوا بوراو لر هروس يراهم تولاق یسهود هصاخ

TYEی  

 | دسر ه دلح لوارلید اصف هدارا لوا یه اکرکشآسپ یدک و چ هدرز رپ
 || رایدتیا ادا هدعاو کارڈ و هح الا یل زا ساب صورلب داق ررعمو نیعم جد

 ا ڪڪ



 ا نددکب داکرورس لوابولوایلوتسع تلفغ باو هرییخلها هک لواو |
 ۲ ندنرلد داوا رادربح ندنکعلک كتر لوا هک وملاحو راد دا لوا رادربح |

 ص و 79 ت والنآ هک ره ت ومو وا ه دژ درک یکم دعع :

 یسح ی دا( تکرح هس کر 2۵ درلدا هک لوا اما یدراردا

 هغوطنوک یدعبا ادص و تدصیخد یرلناویحو یدمتوا هلی یراسورخ
 ن رالیبنزون رالب هلبا هصغو متو رایدناوا ندوب وا هکیدشاوا بیرق
 كريم نوح ریدقیح هنر ه-عررم نالوا هد هرشط تولا هنن رالا

 | سبد ( سجل اود هاو )رایدتبا بوجاق یس هلج رابدروک یتیرکشل
 هحاسدءارن أذا انارییخ تبرخرک ا هللا ) ی دروک لاح لوا ترمضح
 نالوا هدنرللا كموق لوا رورس لوا بوک ( نرذتلا حابص ءاس موق

 هک رداتگو یدلبا لّواغن هنغج هناوا محف كربیخ بوروک یرالدنزو لب
 دوهد سد هوا شلوا مولعم هلون رط چواکا یتجالوا بارخ كلرمی>

 یداک دج هکر ددردنوک رم کشم نب مالسو راب درک هراراصح یسهقناط

 ربصقت ده راح هاکنا یراب نگیدم .د یعزوسعب نو ی دتا مالس

 رادرپبخ سد ردکر کی ن دقلواربسا قعلوا لستف هدکنج ارب ز رکمزنوک

 || رایدتلبا هنسهعلق هبنتک ینیربلایعو لها بودیا مکح هیهلناقم یتیرالکوک
 راب دلی طوبصم هدعص نصدحو هدنراص> ان قیر هربحذو ماعطو

 هتسخ ےکشم ی م السو رلیذل وا عج هدناطدراصح یراوا برح لاو :

 یدردا تیضرت هل رح قلخ هد هعا لوا بولک ندناهطع هل لاح یکل ۱

 موا ەھ و رورس لوا نوحو یدنک هعهح تواواد رم هد هعاق لواو 1

 نعصلو تاظعوم هنناراب ردراکح هدنا ڭا یرلبدوه) ريخ هکیداوا

۱ 
 || ربصرکا هکیدربو هدزرمو یدروب ببغر هاوو صرع هر ۱

 هلل یطر رذنملا ن باسبح هکردورم) زسرواوب تو رفظ نکسردبا |
 یدشا توراو ا سو هلع لادن هللا لص هللا لوعسر as اعد

 زوساکا مل هده هسبا هللا یهلا ما یکفیداوا لزات هل موب هللا لورا |ا
 مبهدایو هوا هکیدلوا وات هلا زکر اتخاو ئار یدنک رکاو ردق وب 4

 : ترضح عهدا ضرع هسرواوا تزاجارک ا یدلبا روط> هدسارپ هک رطاخ

 | لازمو ی دنیا بابح م دنیا لوز هلهرا بتخاو او یدک یدشا
 رارد ۰ دراص> وب یرلرا كح هلج لريخو رديه كه راص> ٥ اطر

 داهج ب ودبا
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 هرب یر فوا ل رلناو زلیک د فقاو هلاح كرلتاهب ردرلتفاو هنلاح مزبرلنا

 | زلیکد نیما ید ن دنرا یا نونهشو نمر اهرانا نعرلقوا مرب زوشوربا
 عقاو هدروقوح و ردیسارا قاامرخ عضوو هک رد-اوا د یر و

 ندناروذحشویرکشل كسداردبا مارک ارد هرزوا تاع یساوهوردش ]وا

 | باوص یآرو ردلوفعم یدتیا ترضح  هدیا لقن هعض ومرخآرب یلاخ
 كيابح هکیدروب بودا توعد ییهلس ندج ۹ رکصادنا ردکک, دیدو

 یارطا لوا هب وم ها جد ےس نا هژ ول هاکل زم وبا یک ییدد ۱

 لرم ل وا و یدشرا هعص وم یراک ددد عیجرات بو دیا انک ار تیک

 || هاک رکشل هکیدردشرپاربخ هترمضح بولو دور کی  داوبلباق هغلوا هاکر کشا

 || هبارا لوا هسجآ وب ی دنیا ترضح مدل وب ل زنم وباب قبال هلفلوا |
 || زاغآ هکنح هللا یسلاسها یراصح ءاطذ هدلزبم لوا نوکلواو لدحوک :

 | هتسارا مالسارکشابواکراقوالوایدژراتا راقوا ندراصح دوهب رایدتنا ||

 || لواو یدراراتا ه راک بولا یرلقوا لوا هنب رلنا لسو ی درمشو د |

 | نوکلوا دوجخیشادنرف كن هلس ند یدبا یاصسا تباغب اوه نوک ||

 كنب راصح ان بولوروپ ندنتلقثحالسو ندقاجسایدنبا كنج قوج ||
 | هسیک مه هدارا لوا هک هلیاروصت لوا یدرا و هب وة وا هدنسه اس
 ۱ ی دو قيما نا ن هنا: ک ه دنناوررپ و ی دوهب بح نم هيل وا

 | ك دوخ ب ولک شاط لوا یدقارپ ینا -طنم رکدرب هئب رژوا بوروک ||
 حورګ توشلرپ هنشاب هغلغ وت نالوا ه دنشاب لدوڅ یدن وط هنشاب

 | ل وا یار فلش یداک هثب رزوا یزوب بولبرمص یس رد ااو یدننا
 | برد كنتلا هلا كرام ترمع> راد روتک هاو كن تک هلا |

 || هدارغلوا نامهو یدلغا هلماهقرخرب نشابو یدروتک هن رب ںویاغص

 ۱ یادت هللا ی ضر ر ذاا نب بابح هک ردلوقتم )یدسا تاقو ن دج لوا دو

 یرلح اغاامرخ و هکر دتنا ضرع سو هيلع یاعد هل یلص هلاع دیس هنع ۱

 عطف یتسدلجات روس مما ر دکرواک وس ندنرادالوا هثب راب دوهب ربح ِ
 امرخ یدرویرورس لوا هل وا ه داز یترمسح ك ر اک هک رلث ودیا |ا

 رکد ولا رب د)وا لوغشم هشدا لوا ناکا سد رلهددا عطق ی راح انا ۱

 || ترض> یداوا رادربخ ندا لوا نوچ هنع یاعتهللایضر قیدص |[
 | ردشمرب و هدعو هز هند رببخ یا عت قح ها لوس رابیدتنا نولک ها |ا

 ۱ ل وععم یسکاوا عط كت الی وب س: او دیک رک هسانآ ی هنس,دعو هسلاو



 هو
 كساارروس نامرف یک کج لاندعط یرل> اغاوب رکا رداکد بسانمو

 ا ام رخ ل وا ات ی دابا ما ترمطح هلا یژوس وب ل رک وا ردکر کد

 | یجافا ام رح ز ورد نوگلوا هک راردب | رلردکح لاند كمسک ین رلجاما :

 || عقاو كلسک ىباغا امرخ ه دیربغ ندنراصح ةاطذ و یدنا وا عطق |
 یافع نب ناو راب دچ وک هنلزمم عیجریدشریا هک ن وچو یدالوا |

 كنج بولک هثنیش هسعلق نوک ره بوروب ر رقمو نیعن هتفالخ لازم

 | یسشر یدشم روت بانر لع ینا ترضح ه دهورغ ل وا یدراردا

 | هدنسهناخ كنهقتدص هثداع (ءلوا هکراردیاو یدرارید باقعاکا هک هاس |

 ۲ ندلع ییاو و یدبا ضاب خد ئر  رلع لواویدنا ندهدرپ رب |[
 تعاروصتا) یراعش كرن سم و یدا راو راقاربب حأاقر جد ادعام

 || رابدلوا ح ورع یک ی لا ندرلناتس هدءانا لواو یدیا كعد ( تما

 | تیاغپ اوه رابدلوا لخاد هرببخ هک هدنفو لوش ردراشمرونک هدیاور
 | سپ یدیشمالو نلاک بواوا لث زوه امرخو یدبا لیفو قاجسیا
 یب رکا هلکعا لوا ندامرخ ماخ لوا هداوه لوا هللالوسر ناراب

 || هیھان تلاسر نرمضحیعب هب یهلا بیطلوا ندلاطوابوئوط هس

 لدوع وص نیر وص J گن راکشم یدسا نرضط وارلیدتبا تاکش

 0 هتسسح ی وص لوا ه دژغلارا تماقا و ناذا هدقدلوا یقو زا سد |

 || هل وا باصصا كدبا رکذ ا لاا و كکود هن رژوا كرکی ر |[
 | ندراصح لها هک ردلقن ) یداوب افشرادتسخ اع ها ای رلیدتبا ||

 هکیدناراو ی الغ یشبحر یدا رار د یدوهب صاع کا ہک کا

 هلام ںواک ہراصح لوا زونه ترضح یدردوک ین: رلنوہق ل رماع

 كنج بواوا حالسرپ یسیلکود هکیدروک م الغ لوا مدقم ن در
 ی داوا عقاو لاح هنءنس هکیدتنا لاّوس ندرانا راشاوا هدامآ هلاقو

 ندزوسلوا یولغا هلناقم هلا هس یک ن دبا نساوعد كلرمغع ورایدتباراثا |
 | كنج هلباراقک رلذالسم رک نوکرب ی دلوا اد تلاحرب ہ دناکوک كمالغ

 ۱۱ یکتا د دج بو افهتکوآ یران ویق یخ مالضلوا یدزار نا
 || دعالسا یدتبا ترضح نسردا توعد هر هنده قلخ دا یدتناو |

 | ید ( ها لوسراد ج ناو هل لا هلال نادهشا ) یخدنس نردا توعد
 REE ON هلکعد هل رول E رم ۱
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 دک ۱۱

 لاسطا ق مالغكسدارواوا مدق تباث هن رزوا كلوب رکا رولوالصاح
 هکمرلید ردتناما هدلا عبرات ویفوب هللا لوسراب هکیدتباو یدلوا ناسم

 | رایج رشط ندرکشا یرلذو,وب یدتیا ترضح هلوا لصاو هنیحاص |
 هکردوب قیفحم تآ شاط قافوا حاقرب ن دندرآ كرلذاو رقیح هراثاو
 كر طح مالغ رداادا هنحاص قناماوب ندکبناح لس یلاسعا ق

 لسخاد هل ّزمم یس هحاوخ كم الغ بو دیک رلنویق یدتیا یک یکیدد

 || یدلوا ناذسم یم التغ هکیدلب ی دوهب ن الوا یسهجاوخ رایداوا
 | یدلوا هناور هلانت فص بوناشوق حالس یشبح مالغ لوا هرکصندنا |
 ۰ دنا نوح هدهاک رکشا توردلاق یتا رانا سم یدشرا هتداهش هحردات |

 لوارلیدرپ ورپخ ندنلاح كلا لسو هيلعیلاعت هللا لص هریمغیب و رایدوف

 قوحو یدتیا لسعزا ءب (ارثکر جاو اللو ل ۶ ) یدا ترضح

 || هه لوا هل. سفنودنک هک رد-اوا ځد تیاورو ی داوندزم

 هد و یامت قحیدتبا بونلبا هنا كن هوخ لوا قاب كرابمو یدراو

 | زوى ا هکمدروک و یدتلبا هنناجرد تنح یاو یدلبا مارکا هبیشجح |

 | هدنلززم عسیجر هک راردیاو ) یدنا راش مروت ا هدنجوا یشاب كنا نیعلا |
 | ن دناعكا نوعا یتسارحو ظفح لرکشا هصک ره هجتراقدلوا نکاس
 | لوا هنع یا هلا ینضر باطخن رک هدنرب ند را هک یدرروی نیبهآینسیرب
 یارعرلیدنلبا هللا رعوراددوطیشکرب نددوهد یدیمعیا مايه هتم دح

 1 ىدا ترمضح یدر و مالس تولک یدوهد یدر دنوک هاو نرضح

 | اکسسداررب و نامااکیرکآ مساقاااباب یدتیا یدوهب لدروتکر بخ هن

 || ةاطنن یدتیا دوهب مدر و ناما یدنا ترمضح عهیلیوس یسورعوط
 یا ج كتر وما كرلنا هک ه دلاحر مرولک بود چ ند دس هعلق

 رد هدیارططا ی رل بالف كرلناو ردرا هرزوا فوخ هدابز ن دثسو ردقوب

 | هس هملق قش ررذیا رارف ندنس هعلق ةا طن هچک وب هکر داوا ماکو
 ۲ ردهدنا یاوداو تالاو یال۔كرلنا هکر د هعلقر یسهعاق قشو راردیک

 | یدنبا ترضح نس هریک یخد نس زوبدریک هیهعلقزپ نیراب نو-چ
 هصقلا ) مردبا تاالد هرلنا یزرسنب یدتا یدوهب یادت هللاءاشنآ

 یراصح قش هرکصادنا رایدتیا حت ییراصح ةا-ط نوک یسنریا

 هک ردروطسم هلون هد مس بک ضهبو هدب زاد صرخ ) یداواحذ ید
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 قعسا ندع نکل یدلوا جد یرا-صح ٌءاط ادا ندنرا هعاق رببخ

 حً را صح لوا ادتاو یدا عات نصح لوا ك رراص>رب.> ردیا

 ۵ ذاعم نی بعص نوکر هک ردرل شهرونک هدتناور ) لا هللاو ىدنلوا |

 تزرابو یدعیچ هرْشطیدوهب ب> ره یدبا راردیا كنج هدننصح ||
 اک آ بح یدراو وشراف اکا دنع هللا یصر ع وک الانب رماع یدرنسوک

 هبح يه جد ماع یدابا عنمبوکج ری هنشاب ماع یدلیا هلاوح جاد
 هن رازید ودنک یعلق ودنک هلذلوا هماسقلاربصق رماصیدلبا هل او میلق
 یاو یدسا لاننا هاه راد ندخز لواو یدلبا رادجنز نوتووط

 ع وکالا نب همس رلبدتا نفد هدراغر ییسکنا هللا هل نیدوج « دعیحر

 تعجام ندربخ یدتنا بودا تداکحیدا ییغوایادنرف ل مهاع

 نوزګو لولم نب )سو هیلع رلاعا هلل ا ی صربمغی نکیارولک .داوب هدرمکیدتبا
 جد تلاو رر ندەلسو رد تالالء باس هسا هکددروب لاوس بروک

 مدربو مالس بوراو هتنا كرمضح لوا قر ەیلغا یدشا رک ردلوا

 تعاجر ندکنارا كنس جدو رضح ی دیسا هلا لوسراد مدتاو

 ردلوتقم هلیجنز كنهلقودنک ارب ز یدلوا لطا ىلع لماع هکر روبهبد ||
 یکنا نوح كناهک ردو قق راشتیااط> و رلشلب وسنالبیدتا ترمضح

 یدروتک هرب ر نهرا, یکیانکر اب وس یزوسوب ترضحو ردراو هدزە
 یدروب هکر دلوا ید تااور و ( دهاک دهاح ها ) هکیدروس و

 رراو هرب یودلبد هدنج یعب ( صوعدلا موع هجا مومیل هناو )
 هرصاح یب را راصح ربیخ هکراردبا نم هدیا منی دسک رایج رریک |

 زآ یراهرعمخذو داز مس و هيلع هللا لص كالا ل وسر ناراب ه دنمانا

 نببعص ن وکر, راد کج تازچوک و قاین یخ ندنهج لوا یدیا
 یدررزک هدنفارمطا لراص> بوهیح نوف یرک ندنراص> ل ذاعم

 هلا هثسنر ندرات ویقوش بوراو هک هلوا مک ندع اڪ ا یدتا ترمض>

 یراصنا ورع نب بعک نب رمسلل اول | هل وا نرم عط مز, نوکوب هک هروتک

 یک راک ا سب مرد ایی اول نب هللالوسراب بوراو هاو كبر ضحراردبا |
 ی درکس مب ترضح لوا نوج م دتا باترب یکوهآ بوقوص یاب

 مت” هاکنا ی نب ادخ راب یا نعد ( هباشتم مهللا ) یدتیا یدر وک

 یرلثالوا هدورلبا كرلنویق لوا هک هدلاط وا مد شرا سب لرو رادروخر و

 4 راض
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 مدپاق نوف یکیا ندرانالوا ه دندرآ یدرروب هریک ه-:سوبق راصح

 یزانو یف لوا یدروب سد م دروتک هنتاق ترضح بولا هنعوتلقو

 ج لدی! ن دماعط لوا هدرکشا لواو رايد رمشب ماعطو رل,دازاغو

 لوا رمسااوتا ردا ىلا دعت هلاهجر قعسا ندج) یدا 1ا هسوک
 را ثواوبا ندنلا كناو ی دروس لبوطرع ندش اکر یساعد كرورس

 | هدب زاغل صرع ی دشرارلتحار قوجرلنامل سم هللا یبس كناو یدلک

 هدمانا یرلک دنا هرسعا# ییراصح كلذاعم ن بعص ودموع

 ندرلر اسم یدیاراشمتء> هرمشط ن دراصح راج زونوا دوخا رک

 بویف هرکلوچ ب وزاغوبو رایدنوط ب وشود هندرآ رانا تعاججرب
 هدنلاحوا س یدیاراشکچ قاف هدامز ارب زرا هدبا لوانت هک رایدنات اف

 لاوس بوبارغوا هنب رزوا كرلنا مسو هیلع یلاسعت هللا لص ماع دیس

 ترمضح رد راج رایدتارلدا رد هند هن نبانباق هدراکلوجوب هکیدشا

 هکن اوی>رهو یلهارا-ج نعد یراجوا هکیدتیا دن یدانمات یدر و

 هک ردروطسم هدیانک لوا مهو ) ردمارح هعتم حاکنو هلوا یلحعو بان

 یس هرصاح كنراص> ها طلا یدشا رد و رم ندیلسا ریش نب يتعد

 هرارطا نعل هب هص ع لاح كم السا لها ندد زلاح مارب هدشابا

 ملاح مب ندةلجاو ند ضرك كل دردنوکر مخ های نرضح ی دشرپا

 سپ هریک ماسعط هزیاا بواوا لصاح متفات هک لبق اعدءزب یدلوا بارخ
 ۱ بوبا مردن وک هرلذا هک ردخ وب هن سر داق مب هللاو هک.دروب رورس لوا

 هدنا هک ییکوی لا كراراصح و ادخرابیا هک: دعاو را دبا ع وج عفد

 بو دیآ عج ۳ هرکصادنارب ودنا حد م رنا س هلوا قوح ماعط

 رل سد یا و هل ندرغوارب هکید روب ویدرب وهلا ردا ن بایح ىلع

 هنسوف یراصح كعص رل: دنک هک هورک ادتاو را دلیق هل جد

 یداوا مقراصح لواات رایدتا كنجو یدا یس هاط لسا رلیدردشرا

 ۱ هکر دو هو) یدرک نونع قوح ندءرمشکد معطاو هشقا هل ارل اسمو

 ندمالسالهاو رایدکود یرجخ رایدراةیج رل هبارقو رکشمولط هللا رخ
 ۱ یدیشمگ ارادهمرب ندر لوا یدرار دراج ن هللا دبعاکاهک ا

 هورکء ینا ترض وا رایدتلیا هنتاق سو هیلع ی لات هللا یلص هللا لوسر ینا
 صا ھارا نالوا مضاح و یدعا بدان یتا هلا نیلعت كرابم بوتوط



 بوی د .a ینک لوا 71 TE هلا نیلعد یدا

 ی دیا راشغا بیدانو برمض نوعا ی دعا بارش یا تب ون هه

 بوروک یا باطلا ن رعیدیا شماعا تعارف زوده ند شاو و

 بارش یھ یرادموب هصعسوب هکردبج هن ( هنعلا مهللا ) یدتبا
 رورسلوا رگا مروط دن رآ ردنابیدأتو رحز ردقو نوعا یکیدجا

 ناو سرو الا یثک ل وا هک ۶-۵ نما کا نعب هم د هلی وا رعیا یدتا

 هرمصا نب راصح سود هکتفو لوش هک ردرلشم رونک هدعاور روس

 یراط یسب رغا شاب سو هیلع یلاعت هللا یلص هربمغیپ یدیاراشا ||
 یسلرغا شا ترمضحو یدیا مکح تیاغب هعلق لوا 7 وب لاحو یداوا |

 ا نوک ره بویلوا رمطاح هب هب راح یرل, دا ک ت اد اب هل یاس |

 هروب هد هک ثداحا ید رردنوک هکنح بور و هر ندب ا ڪڪا ۱
 ه-عاق بولا یهللا لوسر ع رک ونا هدنرب كرانوک لوا هکردشعرا |

 ورک بوی هدا حی هعاوو ید رسوک هلی کش ۶ راهم بوشر هد ۱

 لرعو ىدا هلناقم بولا رگ یهللا لو-سرع نوک یعکیا یدنود |

 تااورر و یدالوا رسم ج 2 ىدا ىا نوک ییود ی ہن هلام

 توا كن رع نوک یع):ا یدلب | كح رع نوک یکلوا هکر داوا ید

 : یدملوا حتة راصح یدتک هکنجرعهنب نوک یغچوا یدلیا كنجرکبول

 )ید عر هاف اک هللا لص ترضح ۳ لوا
 هللا حل هلوسر و هللا هبحم وملوسرو هللا بحم رارفربغارارک الج رادغ

 | تولودتولود 2 - ةکمر و 4 ینکرب یلعهتنلان را عا ( هد یلع

 ید نروح روس ناوسرو ییادخر دلکد یجج > اق رد راو هن

 هکر دلوا خد تیاوررب و هدیا حح هللا كلا یربیخ یلاعتق=راروس ینا
 كسادنرق كنس ن راک دلس ن دج یااکس ناو تازا تراشبیدروب

 هنعلامت هه یضر یدعاسلا دعسن لهس ردکرک هساوا لوتفم لاق ||
 هشد دنا هک لوا نارا یدروتک هتناسا یزوسوب نوح ترضح ردبا |

 هد رورو هریک یغاصس نرضح را اب کرل دا هد ارططاو |

 كټ رطح لوا هدکدلیوس یژوسو ههآ لوا ترضح ردا بیصا

 ن را كترضح هکیدیغود هنسکرب ج ندرع رلثوا یا ارم برق هدناق ۱

 ت س٤ح ا ره هکلب هتلواراو دیعا A هر و هر یدنک یعاصس
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 ندشدرق هک ر داوا جد تاور ر و ) لدږا هدندهاررب واکب ن راد یغاصس

 دملاط یان الد ن راب یعاجس كنرمضح رلب دا هد رارب رب تعاجر

 ررغآ یر زوک هللا تدش تیاغب كایلعار ز ردلکد یدارم كەر و

 هللا م ۲1 ىلع ني ءو ا رم ما نوح هک ردلوعنم) نضر وآ یاد هک هلب وش

 أ تیطءعاالعامال مهلا)۵ ر دتا یدتشا یکیدید هل و كت رض > ههحو

 زوک ید رم ییسع ياع او تاک ردا و (تعنال یطععالو

  هلتاغو یدشااق هد هدم بودا فل ندرفس لوا هلیبس یسد رغآ ||
 ٤ شو ندگمر و؟ ی رز وک هک هل وشیدشلوا الم هتد رغاز وک دب ےل س

 ۰ فلح سو هیاعیلاعت هللا لص ندهالا لوسر ےن یدتا هن دن یدنک |

Eہرشطند هدم نور وک كر اد سد رداکد بسانهو لوقعم  || 

 ید شوا هنرضطوا هدق دراو ه رییح د وخاب هدعد رطءاشناو یدقیح

 | یدلوا حابص نوچ هکر دیا تباور ندنساب اب ع وکالانب سنی ساب
 هک عقوتمو رظانم سکر هو راب داک هتسورف یس كترمضح هلج نارات

 ندصاوییانیدعسو هلب ر وهب و دک هللا لوسر عیب هلوازباف هنلود لوا
 یزوک سو هلع یامت هللا لص کال وسر تریضح یدتا هکر داوم

 هرزوا عانا بولاق هن هرکصذ دنا مدروتوا بوک وج زد ه دنس وش راق
 هللا یصر هرب رهولاو هر واکب ىغا ترمضح هک هلا ديما لوا مدروط

 دغلوا كب نكره یدتا رع هک ردبا تیاور ندباطتان رع هنعیلاسعا

 كهللا لوسر ع هک نوکلوا الا مدعا تو ليم هغاوا مود ساير عا

 یدقیح هشط ند هي ترضح هصلا) مد,ا قاتشم هارب واکب

 ترمض>ورع) یزوگ دنا نا ا ردهدن3 بلاط یان ا یلع هکید روب و

 یدنوط ىنا كبلع نوراو ع وک الان هل سر و یا یدتا

 یدتا هک ر اونم نداطآ م یی ع یدروت هن روصضح كرمضح كرد و

 هنس هنس نول وط ا م: نرهح مدراو ها روصح كب طح

 یزرغا هذتاورپ و یدابا اقلا هی زوک منب قی راب یزغا لرا بمو یدکح

 هل: اک رب ی اهل كلر ضلوا ید روس هع زوک بوق هن ایا لا راب

 زوکی ربن دنوکلواو مداوب یلک ءافش بواوا لئاز یسب رغا کم زوک

 مب ترضح ید تا لء هک ردلواخد تاورر و) مدمروک یتسدرغا

 نر یدید (رتلاورطاه-عبهذا مهالا ) بو دنا رخ ءاعد نوڪ ا



 هک ۱۱

 || قاجسدازکر ههرکصن دناردبا ییعردیک یتدورب و ترارح ندیلعادخرابیا
 هدرانوک قعسا هداز یصن مع یل ع هکر دلوتت» مدهروک یجن قوعصو

 یدزالواررض«ندنرب جید راکه ءاجاتکی هدراق وغص كب و هماجول بذ

 هب لع یهرزیدنک سو هيلع یاعت هللا لص ریت هک ردلوا جد تاورو)

 یدربو هللا كن یلعو یدلغاب هنلب كنيلع ىرا_ةفلاذو یدر دیک
 هللا لوس راب یدتا ههجو هللا مرک ین ع ىلع یدردن 0 لحو

 ترضح مرءدناهلنافم هلبارلنا هحخاوا نالس» ند هوا یک مز اترتا
 ه رکص ندنا رک ۵ دادیم ان : رلئارا و دعا ليا لا 5 ییعا یدشا

 قوفح نالوا بحاودت رزوا را ,دقلناسو هژ.اتوعد هم السا یرلنا

 | رمخادحاو الجر كب هللا یدهبنال هللاوف ) لیفرادربخیرلنا ندهللا
 | كنس كنيل ۶ نح نوع ادخ نعي ( معتلا رج كال نوکینا نم تا

 || كر هودولبوت لزق كنس هکندنآ ر دکر کی یسلیق تیاده ه یشکرب هلکبیس

 ایچ ا لوسر (-عیلعسب نس هدا قدصن هدنلوبق>یرا هود لواو هلوا
 هدارالواو یدشربا هنب رق كش راصح سرای داوا ناور بول آ هللا

 | یآندنجر اصح یدکید هعضوم لوایلعیدا راور ولشاط قافوارب

 ملاط یاناییع هکیدرب و باوج ات رس یدتا توروک یدوهب ر

 هک ردلوا ځد تیاورب و) زکدلواںواغ مریخ لها یا هک,دتاد ا رف یدو هب

 یراصحوب یشکوب نوصعحیرکت نردنوک هباسوم یتارون ىدا ید وهب
 دا نوک لوا هک ردراشم روت ؟هدتاور رو 1۳ شود ورک هک دعا حف

 دب ؟یدا یدووب ثراح یسادنرف كد .دوهل بح ر ناهیح ند هعلق

 یدابا دیهش ی هک کا ندمالسا لهاو یدلشاب هکنج بوقیح هلرعابنا

 بح رم یدردنوک ه:#> ین هلب مط رپ بوراو هن رزوا كلا نینمولاربما
 هبایهورک یدنک لالا یف یدروک ده دا وا لوت ك: شادن رق نوح

 ینارمیخ )6 دق ( رعش) یدوفوا یزحرول و ید. هرمشط ند هما

 +¥ برضا ادیحو انا يح | برضا ۶# برع لطب حالسلا کاش ##ب> ی

 ری لهاهکر ارد اوبر عال یھت یا + نآ# بھا تایقانورطاذا
 جلو یکنا بوک هرز یکتا نوکلوا یدیع ود ده عکردامد ندنآ دنا

 هرمنرب ویدشوک هغاغوترب هن رزوا بولغا دماع یکیا هتشابو یدیشءاشوق
 ۱ كنا ندم الملا لها یدرکح ناهط) حوا یت عد کكنا هک دیاراو ىس ||

 || ههج و هللامرک یضن رح ىلع یدال وارداق هسی هغمراو هتنادیم یسهبراحم |ا

 ر ۳



 ۱ ¥ هردیحیما نتع“یذلالا ( رش ) یدوقوا یزجرو بوراووشرواک |

 | مهافوا * هرصقلا ظيلغ نيع ارذلا لبع # هرو ق ثياو ماجآ ماغرض |[
 هکیدشمزوک هدنس هعقاو بج زح فک ودیاو ۶ ,ردنسلا لک عا |
 | ند غبدوقوا ی زج روب ك:یضن رم ییعسپ یداهاپ یودنک نالسرآرب |[
 هلکم روتک هپ رطاخ كہ ییهعقاو لواهکر دنکک یاو لوا تیک |[
 || رلیدلوا نیه هن رر نوچ هصعلا) هلوا لصاح روتفو فءض هبح رم |
 | بودیا تالتسدزیت نیمو لا ما ھیلبا هلاوسح علق هکیدلید بحر |[
 || ندراتسدو ند ههنغوت بوروا ن دنسهید كبح مو یدکج یراقفلاوذ |[

 | تیاوریدلبا هراب يکيا لد هش اقرب ان ه دنناوررو كد هنزاغوب توروک 1
 0 هکر درو ط.»هدربس بک ضعإو )هلو ایل یلئاق كبح رم هکر دا واک

 1 هشاور لوا ر دععض تاور لوا هل وا یس نيد يلا كل بح رم

 یجلسع ( رعش ) تروتک ریظد كيرع ءا رعش صد ردقوب را-تعا

 لوق یکیدید ۴# معصلا ماسلا هالتعا ةادغ 3۶ بح مع لذ نم مالالا

 | یرادوع بودا هل مالعا لها سپ لعا هللاو ردد وم ىجا
 | خدو ندنرلبس ر كرا دوج نوکلوا نيم و_لارماو راادردلوا
 ریما رلیدابا ر و هر ذعاق یلکودو یدلبا لو یک ی ندنرارداسهب

 ترضر هناا كلا یدوهد رپ وا یدشک هح رافع ك رلنا نموا

 ب واک ځد یدوهد رخآ رب یدشود ندنلا یئاعلق هکلب وش ی دروا و

 | لج نولک هبضق ه دان ژ ندنا نینمولا ربما یدحاق بولا یناسقلق لوا |
 نسو ر ومد كن هعاقو یدردشرا هنسومف راص> یی ونک اب قدا أ

 نالی و ى وق كنس هءلف صو ىدابا ناعلق ه كنلا بورپ وتو < :

 | رسا رایدلیدناما بوروک ان وزاب لوز لوا یسلاسها كتب زههلق ربیخ
 | ه رانا ه رکصذدفدلا تزاجا سو هيلع ىلاعت هللا لص ندر طح نين ولا |

 ۱ هل وا كمال سا لها یرادن-او دوقن هک هلا طرش لوا یدرب و ناما

 ۱ ناهش هسراردبا ناهس KJ هک |ناهش هنسار ندنرا دما و دوقن محو :

 اا رر سکره ندرلنا هک هلطرش لوا خدو ه-لوا ناما هدنقح كرلت دیا ||
 | لوا هک ردلقن ) ز هدک بوتیج ندزادد لوا بولا یادسغب ی وب هود |

 ی ومق لوا هنع یلاءت هللا یر ین م لع هرکصذ دقدلوا رخآ كنج

 ۱ بودیا قاسفنا ینکیدب و یدن | هرب شراق ناسنکس ندنتسوا قا |

 %  KFیا +



> 
 رعاشو راد داع وا رداق راهردنود هنسوا یتا كنومق لوا هک رلیداید

 ارش نیناغ 4 رییخ ةليدملا بای یر ىلع ( رعش ) ردشعد هاب ول

 هک رايد رب و ريخ سو هرلع یلامت هللا لص هلاسر ترمضح ۶# اش مل ایفاو

 حً هرزوا تیغَک ناناوا رک ذ هلدب یا ص ی مالاي یر هملق ربیخ

 ىلع نيتموألا زما نوح یدرس وک قلذاش هداب ز ر ورس لوا یدناوا

 لابقتسا یتا ترضح یدراو هنناق كترضح لوا ههجو هللا مرک

 کا بوکح هتسهددس كرا هو یدقیح ه مشط ندنسودق روح بودا

 ( روك دملا كءنصو روكشملا لو اهن یغایدق ) هکیدروب ویدب وان رازوک ۱

 تولک یربخ تاکروک ذم لو روگشم یس كنس ۳ ىلعان ندد |

 یلع اب یدتا ترضح> ےک ر داوا د تباور ر و ) یدلوا لسصاو اکب
 | یدنا ترشح یدلغا تولک تقر هلع شد یار ندنس ی |8

 ردیمغلعا هصغو ع هسخو ردیمیفءارورسو حرف قلعاو یی-عا ||

 هجن ند رورسو حرف ردیغاغا رورسو حرف هللا لوسراب یدنبا لع ||
 سو هيلع یلا ت هللا یلص لاع دیس نس هلوا یصار ندن نس هک ےلعا ۱

 هکیالمو لات یادخ هکلب ایک د نب ا نالوا یضار ندئس یدتنا |

 راصح ترضحهرکصت دناردرلْشلوایطارن دنس جدل اکیم هات ريج و

 یساد وهل رمح هک ا قاب دماتک ی دروس فرمت هصرد

 هشناق كنرضح هلبا اه جاقرب ندد وه رابک ی دیا ندنرلسر
 | رد هد: یس هنیفد كلا ییا هکیدتا لاوس ترع> ریدروتک

 | یرهاوجو رددوعو یزوب زورز یسولط یسیرد یزوفرب كلا هکوبلاحو
 نهر هقشطاوبا ه دق داوا یرلعارب و یرلنوکو د هکم لسها هکدد اراو

 ید را ر واا تیراع ن درهاوجو یل > نالوا مزال هرابد نک نوردنوک

 نو-ج یدبا یسیرد یژوقرب رهاوج لوا هد-ااح لئاوا هکراردیاو)
 هکر دهاوایدروترآ یرهاوح لوا یداواهدانز یتور'و لام كق ایا

 عج رهاوج یسولط یسب رد رغصو ی دوا غص هئسا ردنوسدر

 لاوس ند هن رخ لوا لسو هلع یاعت هللا لص راو نوح یدشعیا

 ۱ بئاوتو هبرحروما لام لوا مساعل ایا ا رل دعا یس هن طدوهډ یدروب

 | راددتا نيع هن رزوا كبو و یدالاو سرب نیلا لدتا را هراکزور

 دک هزسو
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 ۱ كن هيض ورو رس لوا نوساوارلپ دنیارانا یغو دلو اح ه۵ ناما يگیدر و هزمسو

 ِ نددوهلو مه هللایصر ی اضت مم ی لعو قورافرع و قلد صر کب و | هخ رزوا

 رکا ید تا ه هناشک بو هل اق یدوهد رب ید"وط دهاش ین یشکر غ نوا

 ERC Be = هو Oa کدام دیفاد وا او ها یکتا هست کید اتا اف

 : ادل قح ناک م كلام لوا نوصع> یرگنالاونسهلاق دتمالسوناماایرداس

 ا رحز ه یدوهد لوا هناك نس رواوا لاله ہلا نهضق نسر ردلم 6ا

 یدردلی هربمغد ییلاکم :كن هیفدلوا یلاعت ق> یدک د ییزوس بودا

 ل دقیچ نالی هلیا یناعاربخ بودیا راضحا ییهنانک ترضح لوا سپ
 || مسو دیلع یادت هللا یلص هللا لوسر هک ردل وا ځد تیاوریو ید د
 | ندهنزخلوا ج هکیدتیا لاّوسند هبلعد یلغوا كقیقلا یان مالس

 ى ةا نکل ردو وب مرا چ ندنا ب یدتا هلو ر دیهزاو لرب

 ی دروساک رراو هر هنارب و نالف هدنرلتفو حاص هکم دیا رروک هر ۲ هج

 س ردراو لا ع>ا قلوا هد هارخ لوا هسا شعا نفد هثسذرب رکا

 هل:ءاجرب ندرلذاتسم یماوعلا نب رب ز لسو هباعیاعت هلن لص لس رد

 نوچ رابد رایج ی هنیفدو رایدزاق بوراو یدر دنوک هی هبارخ لوا |
 تواوا محض یرلداما سد یداوا رهاط قنایخو یر كل هاط لوا

 2 )سا هب ےس ندج ی هنانک ترضح لواو یدلوا حایم یرلداو

 ترضح صالا رخو یدلیا لتف یتا لد هنن اق كن شادلرق ات یدلطا

 || رسا یی رلتر وع بوڪک ندنرلناق كرلثا بوبق تنع هنن رزوا ربیخ لها

 | كنرراص>رببخ اتیدروب هبیضاب ورعنورفویداناتعنغ نی رللامو
 ماسبق هتحدخ لوا هجئبجوم یعاءورف هدبا عجب هدنراص> ةاطذ یتلاوما
 لوا نوقو هود رام یو «رثک *دیعطاو لسا و هعتماو هسا بودا

 : یدنا راو ه ددعتم فناکک ندناروت هدارا لواو یدلبا عج هدراص>

 هب هقناط لوا یا لوا هکیدتا یهاترمضح راد دتا بلط یرانادوهب

 اودا) هکید ای ادنوبهدنرل ۲ نون اش سی دات لوس ویا دز

 بیارب عد (ذچلا مو رانو راشو راع ل ولغلا ناف طمحا و طايحلا

 كدیا لست. هنن ريما نون یر هنسا ن نالوا یرادقم هتکدارب و یسهراپ

 هد e بدع ناعنا اک هر نم دعا ة2 قلقاص بولر و

 كلریمعم هکنداراو هانس مالع رب هک ردشعتربا هتکو ) ر درا بحوم



+٩ 
 | تمالغلوا یروما یعاتم نالوا قلعتم هرفس سو هبلع لا هللالص

 تقومالع لوا هکر دلوا یخد تورو یدیشعا وا ضاومل هدنسدهع

 دن دآ ید ر اوط ییئانع كا هباد یییدلوا راوس كرضح لوا هد هام |

 ۱ هدنفحكناترضح یدابا تافو مالع لوا هدهاا لوا یدرارد رز

 | رایدتا صحت" ىنا اسقلا و باوثا كلا باعصا رد هدا نهج یدتا |
 نعسق ی دا ندنوتع لام هک رایداو ملک ندکو ب رپ هدنسارا كنباوا |
 ی وب نیا هدننوک تیک کردن و نم) یدیتشلا مدقم, ناد رأوا |

 یدشنا ترضحرطدردلب هترضح قتافو ب واک ییارا یدتیا تافو

 | ترضح یدلوارمغتهیررکب كنارا ندزو سو كالعف زا هندرزوا كلا ۱
 ۱ زن اکو تم كنا بواک یاران ردبایوار ر دش غیا تنایخ هتونغ مروک لوایدتنا

 || هکرایداوبق وب ج اق رپ ندنرافجت و دوهب هدنجما یتاکوزترایدتاشیتفت ||
 ت وک یراک دا دخا ی راربساو عج یعانغو کد کرد دعقا بیس هلج 1

 هکر دکر ک هروتک ناعا هیازجزورو هی ءآ ق> هکوکره هکیدرویب ترضح ||
 تعسقو هیقیا عاج اکا هعقدالوا ماع یتدع كن ھ راج یب داوا كلام |ا
 یعلصم چ كاف ن وح هيګا ص هنسار ندنعنع لام نده وا |

 | یدناص یرکشا بوراو هللا یرما كنرمضح تباث ندب ز یداوا ما |ا

 تع“ ركشا هرکصندجارخا یسج كب انف ل ام زاددارا زور د كب

 تمدخ هرکشا لهاو ی درب و مهس کلا دیولنار و سرب هرارب رلودتا

 لام خد هرلتروع یراکد روتک ن ویا اود هراح ورحو ضب رمو
 ض علو یدعر و هس ماع رک یدروب اطع دف رادعرر ندع

 ییندسج و ردشم وا مشرمصت یک دار و مهس مات یخ دهران ادرس بنک ۱

 : ندمعطهن رب و یدروب یازرا لعاک بصد هبلطاادبع بو دعساه |

 و هلع یاعت هللا یلص رمی نوح هک رد و رح ندهنع ىل هل هللایصر

 | ناععون یدرب و۵ طاب هل اه نب مس ی رقلا یوذ ندا غرم یخ

 ۱ رع رلشادن رق مشاهییزب هللا لوس را لدتا بورا و هن او ترڪ > ناععی ۰

  كلطلا ىب هکنرضحاما زرغاراکنا ییرلت نعو لصف هرع رزوا مزب

 یاب رهلایوذ مهس نوه سپ رد واسعو ناسکی نمبارق مزپ هللا یراتبارق

 مشاه ی بید بورب و باوج ترضح ل درویب مورحیزب بور_ و هراا
 هدک داب وس یزوسول ترمضح ردسک دحاو ؛یشالاردلکد باطن و

 كرا وب د ردنیاګ وب هت شا ںودا كيبشتو مض ه ربرپ نی رلعهراب کیا
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 بلطاا ین و زبیدتا هک رداواخدتیاور رب و ) یدرتس وک ییبرلقمراب

 هک ردشعشربا هنویثو هدالساكرکو هدنیاهاج كرکق داسلربا ندزکربرب
 هد نکل یدر_ وهثساو هراثلوارتضاح هدنس هک رعم رییس ن دانش لوا

 یدا راشم ریا تولک ینوکم ف ندنا وبا رد تعا ج ر ند ررجاهم

 هکیسک رفن قلا ندراب رعشاو والت سع تشاعهاو بلاط یا ن رفع>

 ندعانغ لام بورویب اطع هرلنا یدیا یس رب كرلنا یرعشالا ینوموبا

 و هيلع لاا هللایلص ترم2>لوا هکر دب و ممویدلیا راد هص>

 | مهاوا نامداش كپ هندخنق ك رها یکیاوپ هک راع یدتا هدک دروک یرفعج

 | بنخ) یمهنغیدنلوارح# لربسیخ هسخ وب ی هنکیدلک ندشدح كرفعج
 ی ی ات لس و هيلع یلاسعت هللا لص ترمضح هکشم رونک هد زا لازارط

 هدربیخ فک رعهرباح هک وډ لاح و یدرب و مهس د هب یراصتا هللا دبع

 یدر_و مهس ید اک اءاباکا یدبا رضاح هد هیدن دح نکل یدلکدرمطاح

 || ربیخان هک هورع نةورف یدلبا معا ترضح هکر دراشهرونک هدتناور)
 | یدتیا بویقوا یساعد تکو هب رزوا كم انغلواو هدیاعیب ییماسنغ
 | هلباهلا حاورهش رزوا كعتغوب ادخرابیا نهد ( یقافثلا اهیلع قلا مهللا )

 | ضا ضرعهتب ییکانغ لواهلتکرب یساغد هلرورتش لوا رانا هورف
 | نب یدلناص «دنوک یکباو راب درتسوک ت بغر مامت هغلا یرالام لواقلخ ||
 || حاحصو )یدیا قوح یتاق ءانض لامار ز هلوادتعرانوک هن هکمد ردا ناک |

 3 هت راص> صو اسو هيلع لا دت هلنا لص رب مغو هکر دشملوادراوهدرابخا ٠

 | یزق كنب دوهب ثراحیلغوا یش ادنرق كبح مع هرکصذدقدلوا لخاد
 لرف كوا كق ترضحلوا هکیدلب بش ز یتروع یلمکشمنب مالسو

 بودا نابرپ قالفوارپ نوکر سب ردلئام دنا یکروک نی رغابو هنا

 || نی رغاو هب رالوف لوا كناب رپ لوا اصوصخ یدلیقهدولآهبارهز ینابر لوا
 | كوایزامت ماشخا هلیسروپ دهویدلبا الا رهز هدانزءش رلتایکروک ||

 ۱ كن رطح تع اجر ندنارا ید روتک هناق كت مضح لوا هدتقو اا

 ۱ قالغواس مه اعط ماش خاك اک یدتا ترضح رلب دا هدنساح ۰

 بولا همارب ندنلوف را كنا مسو هيلع یلامت هللا لص ماعد سراب دا هراب
 | هوب هک كکجلا یدعا هنناراب ءاکا یدنکح بوذوق هن زغا هلرابم

 ردش٤درعاش هدنح دم كترمضطوا هکنوگا كنارو هد راد دن اق رهز اکر



€ ۲۲ % 

 9۶ ترابع رکش یارو نمک ۶# هتفک هدروخ رهز داغز رەش )

 ی دما وب ن هللا لوس راب یدتنا یدیش# الوات ر ندنا ءارلا نسب

 یه لواو مد.شلو ترغ و تهارک ع ور هدمدنک ٥ دک: دنکح

 مدید هلک تهارکر ب ندمامط اکس هکادابم م دانید ییا هرمغط ندمرغا

 ی رادم لب رب بواواربغتمیئوا ند اةزونه ندهرفس لوا رمشپ س |

 نامه یک رداوا ی د تیاورر و) یدابا تافو هدءهیداوا صبح |
 قیرات ر د وهيو ی ز ات یدروپ ترضح یدلبا تافو تعاس لوا |[
 مزسا كتيا لاوسهنسرپ ندم ن یدعاهرکصدنا رایدتا راضحا |

 یدتیا ترضحزرایوس یرغوط یب رایدتا رکیسهراپ وس یس رغوطاکی
 ء!س هکلب رکیدایوس نالی ددا ترم طح نالفو نالفرای دت ارنا ر هک هک ابا

 ردهلب وا ك د رو تسار راددتنا رلذا ر دنالفو نالف یدآ كزکب راب اب |[
 یرفوط مردیا لاوس ید هدسار ندزس یدتنا رورس لوا هرکصخدنا

 مولعم ۳ زغال لس هلل وس نال٫ ارب ز زرلب وس رلددت | نملسم رلد وس |ا

 ۱ هلان رپ ول یدتا ت رطح یداوا م ولعم ید مدعم ندوب هک هت رواوا

 لاوس ترضح مدناق رهزن لب یدتیا بش ز یارک: داق رهز مه

 یکردارپ و یاباب و د مریم غب ید تبا بذ ز ید ه ثعاب هء وا هکی دنا

 | كددا بذاک هداوعدوب رکا هکمرن اقرهزیخدنب ل_:.التفیع راو یمعو
 ل.دا قداص او هلو! صالخ ا قلخ كلوا لاله توپ یرهز

 ررض حه ندنا اک سو رواد ماط» هرهز نالوا هدماعط نس لال قح

 هکم داب ی دعس ی دا بز هک رداوا ځد تداو رر و ) را

 هدلحم وب ردا ناتک فنصم یدابا رک ذ یتدا-ھش هاکو نسریفبقح

 یدعط 22و ی دروب وع یز هک ردلوا یر رد دلروک تډاور یکیا

 ی دا صا ۲ رکصادلتو و یدردتاا لند یا هک رداوا جد تااورر و

 تعاجر و رای دلیا حح ر داور وُهع عجرب ندش دح ءاعرلد دابا باص

 ی كاور یکیاو جد هخ اطرب و زا دانا حر ناور لند ید

 وع بوغا لنق یروتوا ند د نک هک ردلمتح رل بیتا بودنا قیفوت

 ییاعتنا نوای یدنکیتداعوبآ د كرم هوا ار ژ هلوا شرویب

 كنا یدلوا كاله هلا باس لوا ءاربلا نرش نوج نکا یدردا و

 هللا مهجر ند هيفا ش دعا ثیدحو و هلوا شءهروس صاص نوا

 ۷ لاعد 3



۱ 
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| 
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 هم اعط هسکآر ب رک ا راددتنا رانا هکر دلباد دن رله دم ك رابطا یلاع

 و هباع یاعد هللا ی ص ریمعب هکر درلثهروتک هدت اور ) ا هللاو |

¢ 

 بوب ییا ءط لوا عااب و لثاع لواو ه- سرو هغااب و لقاعر بویق رهز
 دیعفاش روهجو هفنح هما اما ) رولوا بجاو صاصق هسلوا كاله

 س ردق و صاتصق هدهروک ذ٥ ت روص یاس هللا مه ج را

 | لوح هتسایس هسروشډ ربا هتک باور لت رکا هروک هلن ریه ذم كرلذا

 | ر دد و۰ یهرجوو قیاور باص نالوا عقاو ه دنسهصق لتقو رولوا

 | ید روی تماح ن دنر زوموا رام نوجا عفد نیررض كرهز لوا
 || ندنارا و یږا دنهوا نداتما > یت ضط وا نوکلوا هکر اردیاو

 نکل ی دیا راک چ يویق هش ر رشا ندناب ر لوا ید هسیک ج وا
 ندنر هت روا كنم رلشاب ۳ یدرو- یحد هرلنا نرضح یدنارلشهاغوب

 هش | بوق ه روق جر یار لوا یدروب ه رکصتدنا رابدتا تما ج

 یز ل.طخا ن ید هک ردلع ) راد دادروط قارمط هد ززواو راب دقان

 یخد تو رر و ) یدیشعسود هن كنبلک هبحد ن دعانع هیفص

 اکا ن دنع انغ ربیخ یدیشعروس دعو هب یلک هیحد ترضح هک ردلوا

 هک ردتقو لوا تقو یدتا ب وراو هنناق ترضح هیحد هر و هب راجز

 ینو ره ندررمسا راو یرو یدتا ترضح نسهروبد فو هر هدعو

 هلاع دیس یدابا راّتخا یی هبعص نوراو هبحدلا كساارلد هب راح

 | هظیرق و ردنر وع هلرجرب هفصهکر لدتا ضرع لسو هلع یلاعت هللا لص
 || كنور هیردار كمالسلاو ةولصلا هيلع یسوهور ديس هديس كنس هل بقریضو
 ی هیفص یدروب ترضحرا دید ردلکد قدال هب یربغ ندنسوردن دلسا

 لا نسا مغرب یط وع كنو نسیدتاه هیحد تودنارظن کا رابدروتک

 تیاورر ویدرب و ضوءاک یی زق یع كن هیفص هک ردلوا ځد تیاورر و
 یی هفص یدر و 4 راج ید هر هیحد هدئس هلیاعم هیعص هکر داوا یحد

 ت دم و ی دلیق ساک ل دازآ كنا و یدلدا داز ۳ یدلا ن دهیحد

 ۵ دا رم رمیح ءاهص م کشد ود « دعا یدلبا رص ۳ وا ما یا رسا

 أ لئاضفراسو ییصفت كنسهص فانز كن هيفصو یدروس یافز هلکنا
 | رس بایرا ) یلاعت هللاءاش نا ردکر ک هسالوا رکذ هدننح ندیاتکوب
 یدک شد نوا ندرلن لس هدنکنجرمیخ دراز وک یلاعت هللا به>ر



 هک رد) وهنم ۱ یدلوا لسف نددوم) رشت حوا ناسعطو یداوا کیچ س

 هلع یلاسهت هللا لص عمد یداوا رهاظ یردغ كند دوه رییخ نوح

 || ندربیخ نیمز هکی دنا ما سد یدرویپ تنه عضو هرلنا هلا كرت ۲و
 || هرانالس# رل دتا ںودا یرازو ع رضا ه دانز را دوعراهدیک بو هج

 || یرپ سب دمزال راکتهدخو دارا نوکمتیا راوت هرلنتسسبو غاب وب هتل
 | ادم الصا هدکلم لصاو رل هد مایق هنب رلتم دخان راذوستوط هلترجا

 نیر هتم دخ لوا بودا تنم عضو هرلدا ترم > نوسااوا

 بودا ی رام دخوب زس زرلبد هکماد ایر یدک او ی دروس

 ب رخآ فص بو وةلا هنوط هزک؛رحا یفص هسدارواوا لصاحهنره

 هردو هحاور ن هللا د عر ورس هتسرهورسهدا ےس لالا تدب 1

 هک ردراشهروتک هدعاور) یدردیاذدخا یب رااصاح فصل كرنا توراوات 1

 یدیشمعوچ هلی ر تراجګ ن دنس هلوبقو دنک ی لس طالع ن جا هداشنا لوا

 كرمّوح رد هدربیخ لس و هلع یاد ها لص ريمي هکن دتشوا نوح

 قوح كجا عح ہک ولاحو یدلوا قرمشم هلم السا قرش بولک همز الم

 تك كلا یرلذدعم نوا نالوا هدنس هلبق میلس نب و یداراویام
 مدو E مروع هد هک مب هلا لورا یدت احا یہا هددد رضا

 یلام نیو مروتک هلا یا بوراو ات هکر ورو داکب ردراو ملام قوچ هد ا
 نالسه ےب رکا مجاتح هکلب وسزوم جاقرب مقاوربغ هدبال دج دیال صحت

 | رورسلواردک رکرا دہر واکب یع رالالوا هسدارارولیپ شد رق یم داوا
 ىدا بوراو هب هم حاج ید هلوس كوا رادد هنرهراویروب ىدا
 یتارلب داوب رقظ هد رل برخ هجنوساوا ترا تورم شرد موق یا

 هدنوب ز یدڅ هک رلیدتاو رلب دلبق حارات شب رالام بودناریسا یتاراب و

 هزک نالوتعم یدنک و هد رال و تەم كشب رقه دلا وتلا ھر هک هکر ز نمرداوا

 مدردش ر اهزس یربخ وب مداک هدنوب ن یدسردک رک كسر داوا ضوع

  مراوهرپیخ هدعب مدیا عج یک رالامنالوا هداتمد لسک ره هیلی وو

 | راب دا هدنددص كع مب یک انغ و لاوءا ی رلق دلا ندرلن د چر لب ربیخ

 بوراو نب مدعم ندزالوا ق وح یر شم بول وط ی هیصدو را

 تنواعم اکب هدصوصخوب هکر داوا ع ولطم ندزسو مالآ هثسرادقرب
 ی : 9۳ و سد زور د چاک : د هلجو رل, دل وا توفو شوج ندنراش ه شا رقردیا حماسه



 مت روعرلیدب درب ويدا لیصحت ی رالامنالواهدنراتهد قاخ بودیا تنواحم |

 یدلوا ساف هد 9 رخو و مدلا هل ا هناهب و جد یلام نالوا هدندب ۱

 نورحو لولم هدنژ هاخو راداوا هتکش رطاخ رلنااسم نالوا هد هکءو

 هلل وڈ ندنعامسآ رب لوا بلطاادبع نب سابعو) رابدلاق توروتوا

 فقاو هلاح لوا رافکر کا هکندق روقو یدلاق یلاسح هکنورو هکیداوا

 توریدجآ ییدانقیکیا كنسوبو سد راردبا تناعم ه ودنک هساا رارولوا

 رورسر اهلنابوی ةوا ررعشو ررجر هلعیفر توص هکندتنا مما هغق ییغوا |[ |
 یسلکود رل د 2سا یژاوآ لوا ندنارس كسامع نوح راز لسم یدلبا

 نیکسن هلنطا ین یرارطاخ بوروک هدناح لوا یسابعرلب دلک هبارا لوا
 ےک 3 دوک هاو حاج یمع الغ یدنک سا,۶ هکر رداو یداو

 كنس ےس 1 دو و توا از قحردربح هل وعم ه شح ودر > تاکیدروتک وب ۱ ۱

 یس ه اخ هکتاو هليا مال تسندنب هسابعیدتا حاعح رذک رک ندکرمخ

 نامداشیزسو رک مسّراو هارا لوا ن هد تقو رهط نو- با تولخ أ

 نس هتوطوازک یرمخوب هکر اهنز ر دکر ک عسلی وس راربخ كاج هدبا |! |
 لوابواوا داشسابعویدر دشرپا هنس هجاوخ یت راشد و بواک مالغ ۱

 عهد اداز آید مالسعرب هکنوساوا مردن هکیدتاو یردلدا دازآ یالغ أ

 || یداکهنتاق سابع هللا یجوم یسهدعو حاجح یداوا یقو رهطنوچو
 هرکصت فک ند هک یزو۔ ےکج ه دوا اکس هکیدرب و نیع کا ادتاو

 یدتىا هرکصادنا نس هیع د چ ی ند هم لها لدهوکحوا

 هری رییخ لسو هیلع یلامت ها یلص ری مخ و شل وا ناسم نب هکلواهاکآ و لیب

 هيف ص وی دار بسا ند راتروعو یداا تین نلاوما كرلناو یدلوا باغ

 هر دیفص عتعو یدتا دازآو یدوهبلا نوا ودنا یبطخا i ی> تا

 نالوا هدسان مذ هکمدلب وس نوعلذا یربخ شحوموب نب ویدلیق رهم

 یدر و خدروتسد هکلب وس یبکیدلیداکب ترضح و م رونک هلایع رللام

 نوکجوا ندم دنک ند هک مب نس مردیکب وتیح ند هکم هک وب نب و

 بوبا وس یزوسو حا هل وس كسا رلید دیک ره یربحود هرکص

 هنفرط دث دم هدنقو ها :ییواووک اکو ادنرفسو یدک هنس هزاخ

 سول اق یدراو هنس هنا كج اح هرکصا دنوکجوا یاسبعیداواهناور ||
 ماع نوک ود یدتا یتروع كحاع> رد هدنف جاعح دنا بوق ۱

  ۶ RENیا <



 یاو هدیا اشا ین رالام كن ارابو لدم ات یدک هریخ کردلوک
 ه)ید رب واو ساع نس NEE ندربخ یکیدید ك هس لصهلاوب |

 | ییدلیوسهدنولخ هب ودنک ك جاو رد هرزو رعد ارم مز ربخ هلل ادم

 || لوا نالسمكیارلید یکجوزرک | یدتاو یدلیا تیاکح ماع یرادص

 مامو یدک همارطا دج نوید یوی و تیک هبه دم هدرا كناو
 || هلیاحرف لوا نوج یناراهکح ی دلیا فاوطیپ هبعک تب هم ارورسسو حرف
 | دس وکرورسو دلج بم هک لب .=او راپ د.ةزوک هنر رپ ر رایدروک
 3 رات اکح كحاحویدراو هنناق رانا ںواوا عراف ندداوطسا,٤و

 راد داوا نورو لودحو 7 سد رد راه کص یدلبا رب رفت ہرا

 هلل دا و راب دا و قاد ام داشو ر و رس ران اسم نالوا ه د هکمو

 یداک رح یکددید کار اع هسا ۲ هرکصا نرو سد كال لع

 | هللایلص هللالوسر ن وج هک ردراشم ر ونک هللا مهجر ریس لها )
 1 یییراسد وسم ن ذصیح یدلک ه نسال اح رییخ ۳ و هلع یا

 توعد هم السا یم وڌ كسالو لوا ات یدردوک هشالو ل دف

 اع NB ريح رک هس رک الود ییالتسارکا هکدتا یدذلبا

 ساع رایدسعا رلنا ردلعلک ہ رکی رزوا كزرمس هرکصت دنهق رییخ سو

 نوار د رلذکأس هدرمیخ بح ره یسواوا كنموقدوهد و ثراحو یدوهد

 تمواعم هل رانا ده هک ز روا *ردراو رکا ا یرادعم كس

 | هکدد روک ی دلیا فنوت نوک یکيار هدنراب د كرلنا هصرحت سب هل هدا
 ولت | ا بوئود ورکه کب داد د ردرالکد قح هل»ا ح الص و راو

 تعاجر هز ھ2 و لودنا تروشمهلبا 2 رکو ات هلی اربص رل, دا

 | ىلا كن راص> معان هدا اول را هر و رارف ه>الصو چ مهر دن وک

 | رلادشود هدوخ عظع ن دنعاعسا در حلوا یدلک یربخ یرلقدنلوا لاد

 هب هسعک تو ر و دند ئ نااراوباش كيداي وس اکس هص ګا رال دتا و

 ندر ن یدتا هصیح مهر و عاتمو لام رادقموش اکسات هات وس

 یب هعفاو تیفیکو مارک درداق هفاق اصزوس سو هیلع یلامت هلن ی ص

 ندنرلسدن ر ودنک هش اطلوا هرکصادنا یدلیا مالعا هترمضح لوا
 ی ما تا E هلتءاجر نال دوهب لدف نیر ۱

 هکر دا رارد هدنا ی کصا دا. ی ےب 2 ا ۱



 نادر

 ۰ هل وا كرلیدن نیمار وی لوسر ییاوص# فصل كالو دو

 رگآ یداوا 2 هن رزوا لاو 2ه لوا بواوایصار هزوس لوا ترم طح
 هرکصتدنا یدشاوا لعهرزوابواسوا لوالد هلل "امز یفالخ كاطخنا

 هاکم روک باوص یراق بوقیح ندندیالو دف كرلنا رع نیم ولارما ||

 نوعا لالا تد ه دا كم یللانصتنالواقلعتم هرلثا ندشالو دق

 | هماش یعوفلواو یدایا ادا ندا الا توب یروب زم غابم بولآ نوتاص |
 ۱ رگابرلب ,دت | یرادو هد ر رح ی دابا حارخ | ندربیخ ید یری > لهاویدردنوک

 ۱ نسم ر ها یفالخ ت كصیکی دعا هدادرارو دج نعد نیم املا وبا نس

 هدساګ لوا نب نوکر کل داوا لص هل رس طح لوا دنګ رپ رخ رس یدتسا رگ

 ٍ 9 ی هدنساح ےلص لوا نی رسردیا نظیدیایماکد رسضاح |
 ۱ ا دری کد هب امو رم دنا لو فی ات لا

 هنس هب و عاب هرزوا قوا: و نصا كناوصحو ۱

 رد زرکسا یدعس كدتسا لدي ات س یعدعد كل د امابیف

 یرّلا ی داو هدک دنود ندربیخ بس و هیلعیاعت هللا یلص اع دیس

 هدأ ره لوا بوش را هرمیخ یا.ھص داول و ید مس ا هنف رط

 ینا ت رصح هکن دا ه دارم ل وا هو یدروب ف افز هلا دیعص

 هب سڪ وا د وو ۵ س ےل س گم ہل شاب 1 رأس ه دوو اک

 ی دم a ین زاغ ید! کیا ین لعو یدینشوا رهاط یجورانآ

 یزاسم هه یدنلوطنوگ هکیدلوا د: ردهاواجونامزو

 یدئکا ییعا یدشا ترضح یداوا لګ یو نوح ویداو اتو

 لیا رورس لوا هللا لو سراب قو یدعآ لع یک دلیق ییب زا

 ورک یشنوک هتنا هدنتعاط تاکلوسر كنسو هدکتع اط كنسییءرکا

 ندک دتا بورغ شاوک ردب | ساع تش ءاع هل یی زا ی دتکناات 4

 یدردلوط هلن رو یار وکو عاطو یدلبا عولطورک هک هدروک هرک

SSرو و  
 | كن دحوب هکر دشعد هه [حرش ردند هیون ءالعر اک | هکر واعط 0

 قبال هل لها 6 ردتشعا لفن ندخاص ندجاو ردت ا یرلب وار

 ردندنرلتمالع توت هک ار ز رلءدنا لفاغت ندنظفح كثب دحوب هکر دلکد ۱

 لقن ندیواعط یزوسوب هدشانک مانافش کلام یصح ضایع یضاقو

 قسم ید یورزاک دیعس ج ن دیعق اش ءاعور دشءلا قو



> ۲۸ ¥ 

 یت دحوب هدلادتعالا نآ رم یهد ن رانا داربا یبدحو هدن انک مان

 هرطم 1 راع نالوا ك داور لب دحوت هکنوصلنا ردشیا فہد

 ند هر ره وبآ یدو ردرلذعا فیعصن تب دجح لا صع) ی یواهر

 1 یعالاسع ادر ال ) یدروہ لسو هلع ىلاع هللا لص ریمغب هکر دو

 ردرلذکا قول یحد یرل-صءد ند دح لها یرطم 5 راعردا دو

 ۱ یخدندنءالآ كنبهذ کد ردرلْشعا فصو ها طو> یحد یرل ٌضعا و

 هد ۵ مر قح هناوا در ی دح EAE نص كلا سا رواوا م واود

 | یشدح كذا ه 0ا یدنک هروکذذم دعا هکصوصخاب رواوا شمالوا ا

 ید الوا مفاو هر یرمغ كعشوب سدر ندم دعنام الت ا یدا ر نالا

 ی یم ا یرودص كن دحلوا ندرو مس لوا دوخاب ها وا كعد

 كن هرب ره واو هلوا شاوا مسفاو مدعم ن د: دوا س “در نوعا

 ۰ هکر ردا ۱ ءا هللاو ردا تاالد هن زب وک ها كدر یدحوب

  رلیدتاوا فقاو هتکح هلک ترص لوا لها یرلا یداو نوک
 ۱ لابتق ید تربضح رایدشح را یولوا م داماو صاح هنکنح

 یدرو هبه داع نب دعس ناو ی دل هتسرا ییفص كنناعصا نوعا

 ۱ هرکصلدنا یدرب و هرمشب نب دایعهدت اوررپ و هرذنلان بایحهدتاوررپ و |[

 هکیدتنا م العا هرلذاو ید روب توعد همالسا یئدوهب یرعلا یداو

 | رکباسحورولوا ظوفحو نوصم زکیرلمدو کن رام رک هسرولوا نالیسرکا |
  رایدبا لوبق نیز وس كرورس لوا رلذا روااق هبیاعت قح هدنمایفزور ||

 ۱ ره نوا نوکلوا رلیدتا هب راګ كد هماخا نوکلوا رلیدریک هکنحو

 | ثائاو هرشک لاوما بولوا م-فاو حت نوک ی جکیا یداوا لق دوهب
 یداو ترضحو یدلوا نونع هراز بسم یرلبا نخ ف دعتماو تا |

 هدا كرلتا قتاغاب و ىضارا كراذا بورود تم عضو هلدو-هإ ىرقلا |

 بوشیرا هندوهبا-ٍ رربخوب نوجو راهلآ یيرلترجا بویلشیاا" یدوق
 ۱ تولک ند ص باب رلبدلب یتغی دنا |محق هلّیفرک و كنارقلا یداوو ريخ

 ید ر وب تعجا هب هنيدم € ردشعترا دنوص و )رل دا لوو هب رح

 راددش را ه یداور سو دیلع یلاعت هللاییص هللا لوسر باصکا هدرااتنا

۱ 



€ ۲٩ 

 كدا 42 ھا | یربیکت یدتا ترمه راد رد ترا رییکت تب و دنا توص عثرو

 رعاص یغالو كتاذ ۰ کک دا اعد تودنا دار و لس دو قیعع

 یسوعوبا ردنیه هرسو ردد شدا هکلب ردکد قارا ندزسو رداکد

 هدک دان وس یزوسو ترضح ردا هو را هللا یر یر شالا

 یدتبابودبشیا یمکیدد هابالا ةوقالو لوح ا) منب مدیا هدندرآ كنان
 ندنرل هغ رخ تا لواهک ین دلکرب ی ھذا تلالو اکے سد نب هللاد عاب

 || ترض > نود اوا | دفاکس ماناي مانا هللا لو ترا ای رقدش ا

 | مهو رد مظعلا ىلعلا هاب الا: وقالو لوح ال ) هلك ی درو
 تفا لا رعد ردتشلوا مواو یسدصق سب رعلا هلل هدنعجا رم ءاشنا

 هللایطر و رهولا ررد هک ا تحارساو مون هدنرخآ ده هد ق

 ندرمیخ سو هلع یلاعآ هللا یلص ربمغب هک ر دنا تاور هنع یامت

 هترمض> لوا هدنرخآ هک ن کباردک هداوب ههک رب هدفدروب تعجا رم

 لالبا یدشاویدروب لوز نوګا قعوب وا رادقهرب بودا هبلغوشس وا |ا

 یدتا هک رد) وا ځد تور رب و تژزوک شا حابصو هعو وا نس

 ه دةدلوا قو كن ز٣٠ حاص نویموا دهآ وب ه-ساوا 9 اصر

 هتمدخوب ن هللا لوسرابیدتسا لالب قسای نب زا حصار هسراب وا یز

 قددص یکی واو لسو هلع یات هللا یلص لغر دیس سد م هدیا مایق

 رکب وبا راد راو هب وت وا بودا تقفاوم هترمخ> لوا مجرب ندنارا و
 لوغشم هغلق زا لالب سبنفاصندوع وا یکی رازرکل الب یا یدعا
 هنس هل - ار نس هقرا هرکصذ دنا ی دلیق یزاعردف یییدلوا رد2بواوا

 یدلىا هبلغ وه وا هخ رازوک هاکات یدگدد دهم اط ع نازک و

 هلکدا ب وراح یک راتسد یدتا کر دل وا ندلالب ید تداور رب و

 لصص و م دریک دن هرک نوت ام وب وا ب وتاب یتعب م داوا تبع
 لوش اب مد ی رشد هو مشتسود هنیمز هاک ان مدلوا رظتم هئع ولط

 در كن زا حابصبوناب واقاخ هک منم و وا كدهنامز

 | هل زاوا یعاجرتسا كرلنا ىدا راربد ( نوعجار هبلا اناو هلل انا ) تودنا

 | ندهلج هک ردلوا جد تیاوررپ و م دنا وا هل رد ات یار کش وکو

 | بوق اق لاطایتلالب یدروب ادنوبدلالبیاو یدلا وا ترمطح مدقم

 | لالن یدلوا بااق ید اکب هند نالوا باا اکس هللا لوس راب یدشا



 ها یحر قیدص ركبوا اصوصح راد دلشا هکعا تمالماکی قلح ردنا

 دکیدتیا مها تاولصلا لضفا هيلع ت ا اک هحاوخ سب ھنع یلاسمت

 || هکردیداو ږوب یدرویب هکرداوا د تباورپ و لدا جوک ندلز مو |
 ۰ هرکصذ دناراددب روب ل ورا دهر بو داک و یراکو سد ردراوناط يشر هدنو ۱

 ۵ دشاور رب ویداناتماقا ات یدتا رھا هل الب و رلددلا او رلیدتا 1

 ۳ وف و و و و ی

 هرکصتدزا ۶4 نوحرل دعا اضق هلتع اج یزاسءو یدوقو! جد ناذا

 | هکردون قی: رل شک یاهکید روب یدروک برطضم قار ا ترمضح

 || كنامزوب .زب یزع رلحور یدبیلید رکا یدلیا ضبقیرجورمزبیلاعت قح

 بودوتوا دوخاب ب ولو وازکی ر ندزس نوچیدردبادر هدنامزیربغ
 | ینیدتووا دوخابو هنا وا ندوش وا هکنابه هسرواوانوف ندنا زاغ

 | كرامه N نوسااصق ییبزاسع نالوا ت وذ هلک هے رطاخ

 هاو لالب ناطیش هکر دود قیقصیدعا بوردنود هرکب واب زو

 یب وش واویدر دنابطلالب یدرالیةزا#«توروطهرزوا عانا لالب ویداک |[
 اعطا ر هاد هک ی درب و مارا اک او یدلبا نی هش زوک كنا

 موصقاو تیقک تورغاتح لالب تبرضح لوا ه رکصندنا اردو وا
 یدلبا رب رفت يا یکیدشا رب رفت هرکب وبا كتر طح لالب یدلبا لاوس

 هک ردراثمروتک هدتاور ( هللالوسركنا دهش ) یدنیا قبدص ۱
 یشتعاسط د>ا یزوک كرابم و یدشرا نیس هب ه دم نوح ترضح

 اھي ال نیبام مرح ایٹ مهللا هبعو انس لیح اذه ) هک دروب ی دروک |

 1 ن ادخراب یازروسس یتازب و روس یز هک ردغاطرب یعاط دحا ەد

 | رگد وا هدلاسوب ےھو ¢3 سارا کت اس یا كن ه دم مدلیا مارح

 نان وط ل زمم مر تم نت هیحأر هب صط بد 3 هد <: هللا یط ر یلدص

 ناکاو یوک الا ن دلع و یدردنوک هن رزوا تعاجرب ندالک ینب

 ۱ را بدت |كنج هللا موق لواورلیدتنک سد یدابا قرفر هلکنا جد یتعاجرب

 هکمدروک تعاجر نوک لوا ردا ع وکالا نلسرلیدعا رسا ی هفناط

 || لا هفوا توراو نيه ه رلنا ی درردک هغاط توحاق هل رالایعو لها

 كيروع لواو تروعر نادءس هل هرارق ها اإ راد روط مدروآ

 هاو رک: ولا نوروس یعاجولوا یدا یس>ا كہ رع يداراو یزرفرب

 دڳ مدرونک ې



 و

 >> ____عععحعدوم /

 م دما ےن رف لواویدلشغاب اکب یرق لزوک ل وارکب وبا م دروتک |
 هره دمو مدیا اراد ا هر لوا هک ون لاحو اراک هر ھنن مات یدا

 | یاسمن هللا یلص ریمغپ یستریا یدیا هدسعاب مب خد هجک 'رغیدراو
 : اکب دبر ا لوا هاب ید. یا توشواق اکی هدنراژاب ھر ده لس و هلع

 ی رف ل وا ترڪ م ديش ماعا عت ەل هج ور جک نده راح نواو

 || یرانلس» لوا بوږا ادف هرلنالسه نالوا رمساهد هکمو یدردنوک هن هکم |

 زولوا ي یراصاا دعس نن شب هد هئس لوامه و چ ید صالخ ۱

 تعاجر ندنتعاج هرم یبناتوطل بم دعطوم بب رق هک دف هلیارارفن

 یدشریا هخاب و>كمو لوا توراوهعض وملوارم دیدردنوک هن رزوا

 | باو دكرلنارمشب سپ ردهدهردرب رنآیدنیاناب وچیدروصرپ ندراناو
 | رادرپخ نوچ م وق لوا یدلوا هجونم هب هن دم بوروس ینتاناورحو
 | براک هدنتفو هجک رلیدشود هثیدرا كرلنالح» بولوا رثک مجرب راپدلوا
 ١ رابد ۲ یراقوا| نالوا ه دنرل_ ٹکر تو رلید تا لا هقوا مالسا لها رایدشرا

 || یدلوا عقاو هيطع *هلناقهرایدلیق هلج هران فرانک هدق داوا ما یرلقوا |
 | هددسارارللوتقم بواواحو رع جد رشد رای داوا ده شیرک | كن اعا لر ہڈب

 || رلیدنک هثب رللزم بوئو دو رلیدناص ی داوا لوتقم یرشبو یدلاق
 : هدنا نوح فر و یدر دشرا هنوف لرو یدک هسا لاح هب مشو

 تیفیک بواک هب هن دم هرکصا دنا ی داوا شوخ قحارج بواوا نکاس

 ترمضح م د قم ن درک شب ہک رار داو یدلبا ضرع هئرمض> یلاح
 لوا یعاجر نداڪڪا هدلاس یکرکسو یدیشاوارادرمخ ند د.ص لوا

 || ردکرک هسناوا رکذ ه دایقب هکتن رلیدلا ماسقتا بءردنوک هرژوا هفناط
 ۱ زوئوا زو یی یا هللادبع ن باغ هدلاسو مه و ل یلاعت هللاءاشنا

 نکاس هدعضوم ی راکب دد دعورم ند لد دبع یو لاوع د هلارا

 A Sg a a تا

 بولا تونغ قوچ ندنرل هودو نویقو بودبا لتف سعب كرلنا
 هکدردنوک ا د لولم هت هدارطا ه دلاس ولو را در وتک هر هدم

 مقاو ء اضلا ةرع هدلاسوبو ال زالوا لمح تانک و هنلصافت رد

 لها ر رب د جد ما هرگو دصلا هرگو صاصع ۶ 5ا یدلوا



 سو هيلع یاعت هللا لص ریه نوح SOAR 9[ هللا حر ریس

 هراالوا نک اس هدنسیحاول هندسم و هکم ودیا تعجا رح ندربیخ

 هدئس و تلا ید كي هثس ید 3 داره هرکصت ددا E س

 ییهش دح "درگ توراو هر ۵جءات نسهلوا ایهمو راح بودا ما هننازاب

 بودیک هلج نارا نالوا رضاح هد هشدح هکند روو لهدااضق

 یدقیا فلت هسوکر ن دشاسککا هی دح سپ راهیقیا فلت ندرفسوب

 ن دنیاعا هددحو هلوا ساوا تود دوخاو شلوا درهش هکر کم

 هان وش رلداوا E تعاجر ید ندرلدتسا تعا اداهرع تودلوا

 ییراذغ مهدولا سدرایداوامزالء هنرضح لوارا ك یکیا هدرتسوب

 کم او ی ددرح هرمنط ن درهش هلکلکرام نول وو هقیلخ د د دن دم

 هرزو هغاغوت ند نس هلوعم ح السو نوعا یدسه هود شعب دوخاب

 راد را هنا رمه هعیاطاو د نوح یدروئوک هم تآ لدزوو جادو

 ند هنس هظذاغ لر و 3 ا هیجان دنن دع كس راهود ید

 ه دنس هدهع كل دعس ن سا یی هاخ هج و یدروب نی٤د یی ےس

 رلب دعا هترمضح یدردنوک هک وا هلعاجررب نی رب رهن دراو و یدلیق

 طرش هدعلص نیح هک وبلاح نسرو هروتک حالبس هپ هکم هللا لوسرأب
 نسهروئوک هد: ګا قالغالا نس هیهروتک ح الس ههم هکید,ثعلوا

 ےسدار هدم رح حرا بوم روئوآ هر هکم جالس یلوا ید ترضح

ERASو ادي ود صقن شدرقرتا ر  

 ہد رميها حالس رواوا مهاو حاستحا هب رح هاا راردنا منم یر ند هرگ

 یدجص هنیلطاوذ لسو هيلع یلاعت هللا لص مل اع دیس هصداا ) نوسناوب

 هبا د هلنعفاوم نارا ید تازاغآ ار هتان توالغا مارحا هب هرگ ن دنس وف

 هال رم نارهاظا رم دعس نب مشی و ها ن د نوح رلیدتک نود

 ءارلت | كد نالوا هل ارلنارلبدا هدنا تع اتجرب ندشد رق هدنرلک دشربا

 یاس نیا رل دروص یلاوحا ند ےس نب دم راد نر هناح هحو

 هسلوپ هدا زسوب حاص نیراب مسو هیلع یلاست هللا لص ربمغ یدتا
 یربخون بوراو هر هکم یدشود بارطضا 9 لوا ندرخوب ردکرک

 یعفح نبزر € تودیک هن را هلو عاط سش ٩ رد ریدر دشرا هسا رد

 لواو هرو طه دنرزوا یو كت رض > hs ا دردنوسک

 ۳3 ا وک
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 نیس كن کی دروتک حالس ی کس هل فا اع هلص طرس ندنرضح |۲

 | ترضح هدک دشالاوس بواوا قالم هترضح هدنتسوالو زرکم هروص ۱

 نکلوزرمروتک ه هکمیرلحالسو و ز اتباتهرز وا مصرمکیدتازب یدتا

 هدکد ردلب هش رقیربخو بونودورکز رکمردزرشهروتک نوا طاتحا |

 | نب رلهودیدهات یدتا ما ترضح سب یدسلوا نامطم یرارطاخ |

 ی هعلساات یدشا ماو رلیدروتک هرم یوط ید ب وتلا مدعم ۱

 | لوخشم هنتسارحو ظفح كلا تعاجر ن دنارابو رلیدردنا هجان نط |

 ۲ لوا رانالسع یدلوا راوس هباوصق قا یسودنک ترضحو رلیدلوا |
 یس.اکود « داب یسضعیو راوس یسصعل ب ولآ یقفارطا كنرمضح

 ندنکیدک نوجلرداهمسلتو رلددلواناور بودا ل باج یب راعلفوافالغ |[

 یی راهم یسه ود كلرورس لوا ه>اور نب هزرا دعو راتدریک هر هکم

 یدروب فد ست همارطا دی“ ه دااح ییددلوا راوسویدراتوط |[

 یدلبا مالتسا دلم اکوح نالواهدنلا رام هدوسالا رج بودا هست و

 یدلنا فاوط هدلاح ییددلواراو-سو یدیشعبلا عابطضا هدلاح لواو |

 عاص نقصت نولوط ندن طسو كل: ول یک دا مندعابطضاو

 لوص ندندراو ندنک وا نب رلعرط یکنا و ب ولا هشتلا یغوت وق |

 | بودا عابطضا ید رلنااتیدلبا رماهنلاراو ردم ا4ن زوایزووا |

 ۲ ورو اش ینعب رایدعا لمر هدقدلواطوش جواو اانا فاوط |
 | ندکمروبهل ءونوبو رایدوروب هرزوا دوبهعم لاح هدطوش ترد نالققاب |
 هکرابدید یرلکمشم هکم هدف داوا لخاد ه هکم هکر دیا ل وا دوصتم 0

 | شی فی یساوه تنوفع كناو یسهنساكیرتب عاجج نلک هبا دع |
 || ۰ دفاوط هکندروبب هباخکا ترضح سد شعا-1اق یراذوق هکموروبو ||

 یراکرمشم هکم هک وب لاحو راهتسسوک هراکرمشء ین: راتد الجو توق |
 ى دراردبا اشا ییلاوحا كراذ ا نوعیج هش رزوا یغاتط ناعیعق |ا

 هکر ار دباو یدا فرشم هرزوا یاش نکر یکیا ند هبمک تس عاطلواو |

 ییاند هبهک تب هک هدتفو لوش یدتا بولک مالساا هلو لءاربح

 سد ر زهروک یزس راکش نس هدا فاوط ه د سارا نام نکر /
 لها و E نوح هک ردلقن ) زس هي وز ا فاو هتسها

 سس < سس 2۳7۳-1 سو و
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 یساج لر رب زمس ھم رار ر را بدت اهدهاشمیتد الجو توق وب ندم السا

 هداك یراتدال>و تو كرادوداما رکسرد شعلا فرعءط یعاجوا

 یباولخ ( ( رعش ) یدروقوا یزجروب هحاور نب هللادبعو رایدید رد
 ىلع یی فك ىف # هلب زن یف نجرلا لزنادق # هلدبسنع راکلا

 اک ۶ هلب وأت ىلع کان رض نع # هلسی لتفلارمخناب * هلوس ر

 للملا لهذي و # هلقعنع ماهلا لب زب اب مط ۴# هلی رت ىلع ک اش رض

 سپ # هلو یف قلا تیر یا ٭ هل. نعوم یتا برا هلیاخ نع |
 تالوسر aح اور ناب یدتا مع یلاعد هللا یصر تاطخ "1 ۳ هدلاحول

 یا یدتا ترمهح نسروفوا ییریشهدنهرح كابلاعت قحو هدنروّصح

 | فارع یا یدروی هک ردلوا ځد تیاوررب و مروب « دا عاما رع
 3 رک هداز ندق وا دنرود لرافك روش یتیدودوا كنا هک وّد دا ودنک

 ه دس> و هرلاالا دا ¥ ( وڌوا ی رک ذو هحاور نا یدتا هرکصا |

 لوا جد هحاور نا (هدحو تازحالا مرهو 0 دنح:رعاو هدمع سهل

Eیر د لوا یس هلج بودا تعفاوماک ۱ جد ناراب و یدقوا  

 هللا لص رب مد رایداوا راوس هنن بوق يج هرمشط ندده سپ رایدوقوا
 ,یچس 1 دیسارا هو رج هلا افص 0 دلاحت یلدا واراوس سو هیلع یاع

 هکیدروب و راددروتک نی ه هوره یرلناب رق یدهانیدتا معاویدروبب

 : 6 كعبأ ناب رف ید هدنقاوسا یلکود كن دکمو ردوب هتشا یر ناب رد

 ن رعد و رلیدتسا نار هدهورم ین: هود یده یدروب سد رواوا

 تاصایدلبا شارت نشا كرابم تولک ات رایدعا بلط ی یو دع هللا دع
 ل اءفا نږادګا یدروب « رکصن دنا رلیدلوا سارت بودا تءیاتم جد

 ¦ توراو هڪجاب نطد تعاجر ندرانرونک هنر ماع بودا ادا یهرع

 | روم هنظفح هلاخ هیج امدقهو رلیدتا تسارح و ظفح ین هناخ هبج
 ترضحورلیدرونک هخ رب یلاعفا ه رگ بواک رثلوا هدعخ اب نطب بواوا

 ی یا ۵ دنا تاب كد هند و یزام رهط بورك هر هیعک تاب یسودنک

 | لخاد هبهبعک تس ترضح هدا ضق م رع هک ردلوا ځد تياورر و

 ۱ ربح هش رق هدشاب لوخد هب هبعک تاب ر ورس لوا هکر رداو یدالوا

 || رکذ هنسن هلوقموب م دننوک علص و رلیدقیا رب وج شب رق سپ یدردنوک ||
 هنن رزوا اط AE بودا ما لاا ترم طح سد را درد یدعلوا

 7 سس =
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 هللاو 5 فا ی یدقاو ییاورویدوفوا نادا تد ولر توفیح

 یدیا مر روده هدق دا وا لخاد هر هب وک ترمضح هکر دب و صو ۱( ۲۶

 یدیشیج ندعارحا هکر بلوا مچ ار تیاوراما هرزوا حوج رم تیاور

 هر ودنک ی هیلاله بر تش هب یدردنوک ییلاتط یا ی رفعحو

 سامع یا وب هوو « دک دلبد ب وراو رفعح هر و ولید هفللالح

 لصءلا ما یشادنرف نق كنهنوو* ار ز یدلبا ضد وفن هبلطلا دبع نبا 0

 یدلنا ۳ کن دعع هل رح یا سابع سد یدنا یسهجوز ك.سامع ا

 هريمغی ترضح ینیسفت هک رد هلو ي لوا هنو ي” هک راردباو هدمارحا نيح |
 یدک ن وکحو| ندنلوخد هب هکم كترمض- نوجهک ردلقن ) ردشلشعاب ۱

 هلل وس هکیح اص یلعا راب دتا ںوراو هاو لع تعاجر ندشب رف |

 هدک دعا ضرع هر > یربس>وللع ن و ا وسهبح ند هکم

 نوچ هک ردلوا جد تباوربو ) یدید ې هدباهل وا بودا لوبق ترضح
 باس لوا ملص ینوک هر ل هک ورگ ی لیهس یدلوا ن وک یحدرد

 ترضح ها یررهااد,عن بطل وخ یدشنا ببتر لوایح ص بواوا
 هرکصت ید یدنک بوک هدوعوم ا داب رب دنا و رلدراو هنتاق |ا

 ینوکو د ك هوي رک هسوق یب یدعا ترمضطوا نک رک ك |

 لیهس رولوا هن مسروشیپ یماعط نوکو درپ نوا لزسو مسنیاهدنوب |
 یدید تیک قیچ ندزع رهش نامش ردقوب نح اح هکم اعط كنس مو

 یدنارمطاح هدسلکلوا هدابع نیدیعتس یدابا مارا قو>ەدباب ول و

 لیهسان) یدتنا تویههدیا لک نودیشاا نب رازوس دراب هلوعموب لرلنا

 كنس یتیمز كن هکم قو یسانا كدلب وس نالب ینعد ( تال ماال تبذک

 زرفگ هسش دام روتوا هدنوب ردق ر دنسازب رداکد کلم كک ایو
 : هگو هکیدردتا اد و یدلبا نیکست ی دعس توروہ سلب نرصح

 ن وهم رونک هب هندم ی هلو" و هیلاق ETE مه هد هکم ند اهگا ۱

 ند هکم هلتداعسو ترعیورفهد هکعیب ی ذار ونا لوڈ یعدیسالو«یدنک

 یرق كبلطلاد,ع ن :رج هک ردا هتک و) ی دع ەر شط

 تیاوررو یدلواناور هګ درا كلر ضح لوا كر دبا دارفوید عاب هراع

 ۱ یزد ك هر ح ره هللا لو سرا یدتا یضصل م لع هک ردلوا جد

 زروروتوک هل بولا جد ینا زره دیکر وف نوح هدنسارا راکشمی هراع |



۱ ۳۰ 

 همان اب بویق هنج دوه لر ههمطاو ی هراع ىلع یدعط ح» رورس لوا ۱

 رفعجو یبضن رعیع راب دش رپ هب هن دم نوج ید د روتوک هل- یب زد كع |

 ر و رخآن زولآ نب یبهراعیسب رب رهبواواعارت هدنرلاراهنراحندیزو |

 هکر لدتا تو ص عقر هل وشهد هع ود هک رار دیاورلب دایا همت اور د نب نه :

 هلیادر یسیرب ره كراو و یدنا وا ندناغوغالرانوب یدیاروو وا ترمع>
 میواوق>اندرابرمغنب هنتسارحو ظف- كلا ید ادب زیدیش کا ك سمت |ا

 زی رجاههم ترضحو ع یسبصو كر ج نب کو ڪکن ارد, رقمشادنرف مبارز
 كلا ی دت ار فعج یدیشتبا شا دنر ق هب هرچ یب هدک دتناهاخاومدععو بدنش

 || رد هدلزمم ےب یسهلاخ كناور دب زق مع مبارز مقحاندراب رغ زب هنلفکس

 هغ. رایج ند هک یناورد هدا زم ےب الا حور دب زو مع مب هرا ید ا یلع

 هتد رت كنهراع رد ی زد كل رضحو E ن! |

 مهدیا م | مکح هدزک ارا رس نب یدسا ترضح ردتحا لو در ات 1

 هلتلضفرب یتی رب رهو بلیط ینیرارطاخ اش رب ره ن درانا ادتبا سہ
 یدتا هرفعح ( كس اناو یتیم تناییعا ) یدشا هب ل۶ توددا زانم

 هرکصتدنا (انالومو انوا تنا ) یدننا هدیز ( قاخو ياخ تهشا)

 یس هلاخ كنا ارز نسعحا نس هنتس-ارحو طظفح تا هراس یدش |هرفعج

 ی ال) یدروب و رد یک یسانا یس هلاخ لادشک ورد هدکل رم كس
 ی داوا توو شوخو رورسم رفعج سد (اهتااخو اهتع ىلع :آرلا

 هر زوا قادا رب بولاق ندنرورسو ح رف لاک هکر داوا ځد تاوررپ و)

 ردنوب هکر دا لاو س ندنا ترمضح یدشالوط نا ترد كترمْضح |ا

 هدرو رس لاح هکم دروک هدشح لها هللا لوس راب هکیدرب و ںاوج رفەج

 یدتیاهدنناوررب و رار وشالوط هرژوا قانا رب نفارطا كنب رلهاشداب

 یک لوا هسلبا دو شوخ ندب دنک نی شکر ا یهاشداب هشدح

 || هيلع ىلا هللا یلص ریمع,د ترمضح لیعو یدردبا رودهل و بول

 ترضح نسالآ نوڪ ه-هللالح یب هراع هللا لوسراب ايدا هلتسو

 كنرمض>لوا اماضر هرج نار دب زد ےشادنرق [عاضر 1 لوا یدتبا

 یا نبا هل نالوا یم ر كن رطح یب هراع هک رر دباو یدنا یش ادنرق

 ندنعجا رڪ ه هنده ندرییخ هدلاس ول و ¢ رلید تبا حاکن دفع هپ دیس |

 ف قز هللا هل و١٣۶ رکصذدک دلک ندا طة هرعوهلا هح ما هرکص |[

E A E . 
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 یت اضفكن رب ره كراناوییاس وحرش كنهصق یافز دقعویدروب

 هدااس وب ےھو ۶ یادت هللااش نا ردکر ک هساک هداج هداك ول

 بوتکم همتا نیل جیکلم ناسغ لسو هيلع یلعت هللا لص ملاعدیس
 یدلوا نا س یدشر اکا توتکف نوحیدلنانوعد همالسا یا بوزان

 هترضحو مدلوا ناسم هکر دتا مالعا بوزان هما باوج هترضح لواو

 یضر كياطخ ن رعات یداوا تباث هرزوا مالساو ید ردنوک هده

 ی دیننلک عج تب ولر هدعانا لواو كد هنامز یفالخ هنعیلاعت هللا

 | توضا هلیغاما شیب رازا نا یشکرب ندتس4ل بقهرارف نکیاردنا فاواع
 اە اطر هن زو ر تولک هبضعغ هلبح سو یدلحا یرازا

 هنناق رعیشک لوا یدلو تسکش یشد كنیشک لوا هک هلل و-ش یدروا

 راضحا هن لح یب هللحباطخ ن رع یدابایوعدو تیاکش بوراو

 در و نسرر دنیا یوعد لر تودبااضرا یب یشک وا یدنا بودا

 ن یدسا هلبح مر ردرق یشد ید كش بودا م ؟> هصاص

 ردا صاص اکب نوکان رکا قوس لهایشک لواو نکا هاشداب

 هلو اهاش داپ نس ردشلف یواسمیزسم السا یدتیا قورافرع نده

 | هلبا یون یتابضف هرزوا مم كلسهرکمر دقوب كنلبضف مج هن رزوا كا

 یدتارع مرولوا یا صا نی رد هلن و هدندو نوج یدشا هج هلوا

 دصکوت یدت | هلبج مزوروا یکن و ك كسار ولوا ییارصترکا

 رگ می هری و رب اکس نی راب مسردنا رارق هده بودا لان رپ و تلهماکب
 یدتک هب هینیطتطتقن ودارارف هدقداوا ےک سد یدرب و تاهماکا

 ءاقسشلا كرد نم هاب ذوع یدلوا در هرزوا دادنرا نواواینارمصنو
 | نداد بودا تدواعم همالسا هن رس لها ضصعب و ةعاحلا ءوس نمو

 || نس ھصق هلج هدم العا بانک یدنرز AE یدک هلعالسا

 یدقاو باک دهس ندجاماو) ردشعآ دار اهلا همن رط نالوا رک ذو

 او یفالخ لرع هک ردشعا دار ءآ را هع هع رطول اکا تاقط

 هلی ابا E ر ندئس هل. 3 دن ره ن کر 1 ردیک هدنرازاب قسمد لج

 || ییٹک لوا یدروا هم ابط ر هد زو كن هلبج بولاق یک لوایدصا

 هک راب دت او راب دنلبا هنیروض> كن هدیبعوا یسلاو قشمد بوئوط
 | هدیبعوا یدروا هجا بطر هش زوب كن هلبح یهاشداب ناسغی شک وب
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 كنو جد لوا وال ثم ییددروا اک اا كرووک هن اق هج ی ینکو یدتا

 لوا یروتوا ندو رل دتا ه هد تعونا نو-تروآ ه- 2 ایطرب دن زود

 مزال كم مک ینلا رلیدتیا اکا قود یدیاهدیبع ولا یمراک مزاللتف هی یٹک ||

 | هسارب یرمغ كصاصف هدنوب یلاعت قحرلک مزال یدشا هدمع وبا یمراک

 | ن کرک عا ناک یدشا بودیشبا یزوسو هلبج نوج ىدا سما
 لوا یتعی عوط ږارب هلا یزوپ كغ الغوار شاک ندنراب وک نع یع زو

 ردند د نیدول سد یدانا دیدن هعالغوا نوحارمفع ت ٣

 كن هللجو كالذ نم هللاب ذوءذ یدلوا دت ره نود ارامتخا تدنارصتودد

 تراالد هو دنا تدوع همالسا بولوا ناعسل ند دادنرا قاب

 نءنیدلادعب ترصن (رعش ) ردب وم یتشاور مالعا ادعام ندنکیدتا

 یندلت مل یماتیابف # ررضاهل تدراول اهبق ناکامو * ةمطاراع

 ا مانشلابل تیلاب وج ضموا ةسعیر ین اربسا تب و یی و
 ضاشنا یعرا لا و # رمصیلاو عسا بهاذ یموق سااحا ٭ شعم |

 مور هاشداب هدلاس و و ¢ ۷۶ رعهلاق ىذلا لولا رکنا مو %3 ةف

 نالسع یاذجورع ن ةورف نالوا لماع نا ع هداقلب ضرا ندنفرط

 نداناراب ود: ک یدزاب توت 1 ےلسو هيلع ی اھت ایم ريم تواوا

 ضاب ر و یدردنوک هنتمزالم كرض> هلا ۶-۵ ۲ هاندعس ن دوعس»

 هاج رب رح ج اق ربو بک عرب و تارب و ید رد دضفاکا هکر طاق
 ۵ وتحم كن هورف نوح یدلبالاسرا هده هما سدنس فایرزر و

 یتوععرلدوقواو رلردح اغ رهه یدا وارهم یدشرا هتلاسر ترمضح

 توتکمو ردشازاب ندادنابیماذح *ءورف ههالالوسردج ) هکیدناوت

 هکتلاسر كنسو هسنادحو كنیلاعت نحو مدل وا ناهن هکرونلوامالعا

 هاکمودق كنس م صن یسع هکنسلوسر لوانس مروی و مدتارار وأ

 یدردنوک كنا ت او 6ا لوسرات كيلع مالسااور دش ھر و تراشد

 هان تفایضنوروتوک هنس هلاخ یا یدت ا رها هلالب یدتامارکا )ي

 نمف هش ران وتاخ ینب راهم اجریرحو یدرو+ لوبق ییراهیده كناو
 ۱ هل-دوت ن ھهر یسدنس یادو ےب رص رک: وا ف رطاوو یدلبا

 || هیلبا تاداحاتیدرب و هب یدعاسدیسا وبا یک صو كا ىدلشغا

 دخ ےحرلا نجرلا هها مسب) ہک ھلبا هه رطوب یدزابباوج هنن وتکمكنهو رو

 وک لودر



 و

 قیفح لوا اما هورع ش هورف نوتکم ول 9 Re زا ندهالا لوسر

 کاک دتا لاسرا و یدلوالصاو هر دو ککیدردنوک كنسرک ردوب

 لو و رغوط کس لاعا قح هکینس رد یدتا لاصدا هر جد قرشا

 رروتک هنب ر نتعاطا كئاوسرو ادخ كسداردنا تالبا رکا ردشمزن سوک
 تی اواحم هدا رح زور ك داردیا ادا یناکز كکلام و تماوا یزامو كدا

 یالساكەورف 6 دلت ) یدر و و لع بت ندوعس ردنراہع ندي رد

 لردع یدتا بودا راصحا E هور هدک دشرا هتهاشدار موز یر

 مرغ ود یدّتسا هورذ م هر و رلتکلم کس السا رود رکآ نود ندشد

 ر ر ول کد نسو ردربمعب قح هکعرولت نی ار ر

 ا ت ودنا سلاح ۳ ۳ سد نسر دیآ کک م

 ی دیک ) هلآ ( یدلبا رادرب و ی درداوا تور اعدح لادس بل ۱۱

 ۲ هلبج ردرعشم یتا یرهاظ كمالک یکیدتا د را كندقا و باک دعس |[

 : ل د رخ توس لکھا کا نوح و هیلوا م ۹ رات كن زوصق هو رفو

 ١ رلددشا رک ذ ه دنسانئا یداقو كلاس یج دب ۳1 دصد یا و یسضعب

 Ks رداوا اس ۳ نطاما یدلوا دارا هرژوا هدد رط لوا ید هدناک وب

 : دوخا مد فرم یکنزرکس ندر” درد وک تو 2 لج كر طح

 | نتراحیموکح كناهک  ردبا ارز هلوا عقاو هرکص یخدا و یجزوط |
 : تیر یو زنم هی صدا اسەر ییا ۰

 د رونلوا نا یلاقو تالاس یک نکس ندر ےھ ¥

 ن ناععو داون دلاخو صاع ی ورگ ار روهج هدلا سوب

 یالسا ك رلذا هدنناق رلیضع و رلددل وا ناسم یعح یردمع ءررلط

 هکر دب و رم ندصاعلا ن ورع یدلوا عقاو هدنرخاوا كنهنس یجدب

 هل وشمدننا هنارابنم گدلک هب هکم كدنود ن دن رح بازحا نوچ یدتا
 دکمرب روک ینا تحصع ردکر ک هساوا دثلب یراک لدح هکمردا نظ

 هنود هدنناو یش رب هسرولوا بااخ«نءوق درک ا زوبهراو هنتاق یساحم ||

 هفواأم نطو هلبا رطاخ یافص هس رواوا بلاف ه د نءوق رکاو زود |

 راب داوا قف راکب یسضعببوروکب اوص یآروب مارا زو هدا تەجر |



 ۱ کارا

 لا یناتعس فاطرفاون وا كليا دن هب یا نوتلکرادت سد

 هللاسر نردتاو نر مضح رک لدهاهز لوااب مدنلکا هدناو مدراو هر هسح

 ٣ مدرا و دن اف یساعت رد!صاع ناورعیدلکه یشاج یر هما ن ورگ

 ی ور مار هاو شد رقابت مهرودلوا یار و ګ یی هیما ی ورک کاو

 هللا یدنک یدعشا یزوسو ند نوح یشاجم مديد ءهدیآ لیصح

 یدلراط بودا داعتساو در یک زوس ےب نعل یدروا ھه ابطرب هنر زود

 مدزلب وسیزوسوب زکر ه مدیلب نکج هلک جوک هلب وباکس کالم یا مدنا نب
 سو ان کا هکع هدیا ےل هج یاوسر كشك رب اکس یدتیا یشاح

 ردي هللا وب هدعفاوتالدیا مدتبا نب روشلب وس زوس هلکنا و ر ولکریک ا

 ردفود ورع e یا یدتبا یا ردیم هل وإ 4 داعتعا كندو

 | یگ زوس مب ردربمغی قحدچ هکلوا هاکاو لب سب نیسم نلت! یب ەسن
 | هساوا بل اغ هش رلفلاخ حیجج لوا هکلع و هلا تعیاتم اکاو تا لوبق

 نالسم ء دنلا كنشامث سی یداوا بل اغ هنوع رفیسوم هکتن ردک رک

 ناس یني لاح وب و مدنک بوقرج ندنسلح كنشاحو مدلوا

 دیاو نیدلاخ م داوا هج وتم هر هئیدم بوتوط ول رک ندعارا یبتیدلوا

 نوصع> ادخیدتسا نسر دیک هبهرب هکم دا لاوساکا یدشرپا اکب هدلود

 هشد ردرمغس قح ا یدلوا ادب وهو رهاظ مات معتسم طارمص

 اسب مردیک نوعا تص م لوا ید ن م دتا نب مردیک هفلوا ناس۶ ورک

 : ضرع یدیح وت “هک هدلاح لوا ق دراو هتم زالم كنرضح لوا بواک هر هر دم

 ییا عاص مدتنا بورا و هنوآ وا كرورس لوا نبه رکصت دنا یدلبا

 نرمّوح مدکحورک ییا نب یدحآ اا عاص رابه مەديا تع اک سات جآ

 4 هکیدروم ملا طرش هکمرلرد مدسا ند ورگ ا یدل وا هاکس یدتا

 م راهانک مب هکمردبا تعب هلطرش لوا مدیا نب نسردبا طرش هنس
 هلة ناکام مدهد مالسالانآ ورگان تلعام)یدت اترضح هژوا شک ا

 هک: دما یل (ه).ذناک اممدهد اناواها.و ناکاممدهن هر ناو

 هم السا راد ندرفکر ادو ردنا وع راج کا نالوا مدعم مالساو رگان

 یسهناخ هتش ذک "یصاع«یس رب ره كراب و تراز ی هک تس و تره

 تدارا كااعت ق>نوح یدعا هکر د و رح نددیلو نیدلاخ) رع

 ق م السا هک وک یدل وا قلعتم رخلعل وا ناسم مب یسهع دو

 دعا ها مو 3



 دیار دح مو هلع لامد هللا یلص رمو تر لوا اصوصخ 1 داش ود

 در رم و> لوا مدلید هک ردءاوا یدلو د وح هولص ۵ رافع ه كئ رقم ۱ 1

 هدنرمارا مزب هلکنا نوچ و رواوا ب اغ ءزب لوا هک رمک نامز قوج و
 یدالاقیک و شو توق كشب رق مادا هعدنک یدنک یداوا عقاو حص
 دا رم سی ربا وا عماد تح شاف یار ز چ ر او حد نه یا
 هی دنکو رک وا یدوود دوخاب و یناربصت توراو ا لوره هکمدت |

 دنا هرژوا ددر هلاراکفا و رد اروهطه میدوک عمروط 0 دّعطو مدننا

 نده ن و یداک هب هکم نوح ااص 5 رگ سو هیلع یاعت هللا یلصربمغ

 شا دن رف یدتاادا یه رک ب ولک ت تن سضح,نوج م دنک ب ویچ

 اکب سا دن رف .سد سد روید ل ۳ و بس یلاوحا ع: ل ددیاواا نیدیل و

 ل اوس ك و هلع یلاعت هللا للص هللا لوسر هک ساوا گكمواعم رولک ۱

 1 رروتک یا 0 ۳۳۳ قح ۵ د اوج ید یدد ر دوو دلا تورو :

 | یعاص نالوا هدندنک هلبقافنا رزم رکا هلوا نع اکا یتییدلوا قح

 ۱ ت وايو ی ردو لكنارد 9 یدرولوا عفان کا هما هانا ۳ اهطا هراکر شم

 | ندلا یاود وب و لوا ریت ر دارپ یا یدید ك دردبا مدت هرزوا رلبربغ
 ۱ كل دما و نوح ( مالسلاو نسرولوا جرا توف قرفک + ج هک همراقیح

 میعر دم السا بواوا تقو شو مدلوا فتاو هن رعد كن وتکمو

 || هب هکم سر یدلبا نامداش یب یرامالکو ب كترضحو یدلوا هداب ز |
 ن ناعع مسدود مد و مدل وا دی نم هر دن دم توروآ یرادت رقس تواک 0

 دعصوم ی راک دید هده ن وح ی دابا تعفاوم هلعب ی ردسع هر ط ۱

 هو افنا سا روهدیک هغلوا نالس» هک كدروک یا ن ور لدشرا

 ہد اےک ا 3 دقدل وا ر ادریح ن د رکی داک مزب ترهح ل اک هب ه دم

 1 ردنا دلا ید ۳ نکن رزوا لز هی ی زا کز =< هک ا شا

 مدلنا ییدصفیءهزالملرورس لواو مدیک راهم ام اب بوراع,ح نس ابار قس ۱

 لوایرمخ تاک, دلک كنسهکلوا بن یدعا بوشواقاکب دیلو مردار هدا وب ا

 1 سد رد نت سو ۱ نامداش ۳ دک کت ہس و ۹ i5 در رمو> ۱
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 مالسا )ید روی سان بوروک یب مدراو هاو كرضح لوا ںو دال چا

 1 ده شا م دتا ۳ یدل ۱ مع الس هل ه> و نسحا م دا د ) ةالا لوس راب كلع

 || كاده یذلاهندمخا ) یدتیا ترمضح (هلنالوسر كناو هللاالا هلال نا |
 لوامد هاو ردراو كدشرو لعع تكنسهکمرولس اغ یا (مالسالا لا

 : مدسا ن ہلا تداده هن داعسو رب ك رط ی“ لدشرو لعع هکیدنا

 : بودا رارصاو د اع رادعە ۷ هدتل الطور قك هکک دروک هللا لوس راب

 نا ردا وع یراهانک نالوا مەھ مالا داأاځیا هکیدروم ه ا را

 | كدلاخ ادخراب یایدتنا ترضح هللاا عد اکب هلر كلا هللالوسراب مدعا |[
۱ 9 1 5 1 

 ملط ءب ناجع و و رع ه رکصت دن هغا راب نب رله انک شمع
 معيد وا نااس» نوک ادو را داوا یقرمشم هل م السا ف ٣ش جد

 : ن مه ندناراب ه د را ھم نداد وهط ت روح لوا هرمندن وک

 هلتعاسجر ینا هللادبع نببآاغ  دلاسو وا یدزتوط ر ارب هلی

 ندسکم نب بدئج یدردنوک هءطوم رای دید دیدک هدنغاط حوالا 2

 || هعضرم یراکدیددیدک قدراو مدیا هدا لوا نبیدتا هک رد وره

 | هک كلدەتقو لوشات دنا مک هدهردرب تقو ینیدناوط نوک كدشرا

 || نب ز دوس ی دراو هناززم ب ونود ن داعرم یاناویح كموق لوا
 | نوکبش هش رزوا كموق ل وا نامز لوا رایدلوا نک اس ب وغاص

 هحرعدرآبولوا موقرفاو بودیاعمج ید راثا دروس یی هود لدتا
 لرد | هل هک هل وشراب د شر اهزب هک كدروک یداوا حایصنوح رلب دلک

 | یا قح یدیغود رغردق هتعوآفم هلا رلثا مزب و یدلاو یاحر هدئسارا

 | ندنا هب هو جیم هک هل وش ید رداوط باج لوا بوردنوکل یسرپ

 | یدیخوب رول و تواوب می نوهت> اد و یدنا لک د نکروبعو رو ره
 روک ذم هدلاسوب مهو ام یقدلوا لخاد هب هدم نولک هلتمالس

 نرشبامدقع ندنرافک لر لوا بوراوات یدردنوک هک دف یهللادمعنا
 | ریمغید هک ردن و ره هل نماتنا لرلز سم نالوا درهش توراو هژرادع س

 هرازویکیا یماوعلا نی ريد زو یدرو بین رتاوارب لسو هیلع یلاعت هللا لص

 راز اس نالوادیهشندنا اد ەسن رشد هکر دکر ک یدشآبو دارا

 یسد ر كمود لوا كسبارواو رفظرک | نس هراو هعضو *یرلد دلوا دیهش ۱

 لک عاص +٭
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 ۱ یرمخ جن ںواک نددیدک هللا دبع نب باغ هداننا وب ن س هیعوخ عاص

 هفادہع نا هکر رب كسان لاق هدنود نسیدتدآهرمب زن رح ید لوکی

 یدردنوک اوا سد نوشا مارق همعءوب بوراو

 نب هماسو هر نب تەك و ییرد یراصاورع ن رب هبهعدوعسم وأو

 را دراو هن رزوا نع دربخ ییررلبداوا ناور سد ادا هدرکشا لوادیز

 نویقوهودو رابدربق را دیگ قوچ ندر انکو رلیدتا هوظع *هلنافمو
 نب كيهن دیز نب ةماسا هدارغ لوا هک رد ورع ) رابدروتک سارفاوو ||

 هدک دکح جلف بوشریا اک او ی دشود هە رف By ما ساد رم |

 وزو یک سا: ناعاهنناسا كناهءاسا یدید ( ههاالا هلال ) كیهد

 هماسایراو ار خآ كنج نوجیدر دا وا بوروا هلهلک یاو یدعاراتعا

 ۱ هدنو هک دن الاوسندنآ ب تلاغیداک هماساء رکصادنآمزرب یدرگروک

 ۰ یدیحوت "داک نودناتمالءاکا بلا یدلبا رب رفت یلاح تروص همانا دنا

 ندلتق ینا اک: ردا هما سا یدید لدر داوا نوح یک فای 1

 هن دم بولود نوج مدلواورع هب ماعطندمع هکیدلوا لصاحتمادنرپ

 ید وایم أ بوتوط نب ترضح مدراو هنتهزالم كرض> لوا كل دلک

 لوا یلاوحا تیفیک بوروط ید نب یدید هلب و-ساکب یکی راربخارغو
 یی هصق لوا تریضح مدشرپا هنس هصق كيهدات م دنا ضرع هر طح

 | لدردلوا نوح” یب یشک نادد(هللاالا هلال ) هماساد یدنیا بودیا عاتسا
 || یدا ندنفوخ اف یسی وس تداهش فلک كنا هللا لوسراب مدتنانب

 ىدا نوه*هراتروف ندمواوای ودنک وی دنا لک د ندصالخاو قدص

 هماسا ( بذاک ماوه یقداصا لعتفهبنف تفَءش القا ) یدتا ترضح

 (هیذت ) نی زا نام هللا هسوک ناد (هللاالا هلال ) هرکصذ دون یدشا

 یرکذ كشدح هما سا یخ دا هدنسطهب ریس بتک و هد زاذلا صیخت
 ۱ و طیاتک كن دقاو اتا داوا عقاو هده رسول

 ]| هدلاس یک: نکس هکر دشا دار اهدنس هب سس هللاد,ع نبااغ یهصقو

 | هنوم 3 وو  یدنوارکذ اه اس هکش رد هدنسارغ هةم

 كءضوهر ب رَ هاقاد هلال ضرا+ومردشاوا عقاو یم هور

 ۱ مهج ررسلها راردرد هكا سم لازم یکی دا هسدعلا تب ندا کک سا

 1 EEE دس كن اس رایرکن هما ول رک رد تو ا
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 ربع ن ثراح بوزان بوتکمرب هیارمصب اح لس هیلعو یاس هللایلص |

 ءاسحا یدشربا هی هوم نوچ بودیک ثراح یدردنوک هلا یها "یدزا
 ردیک ههر هک. دروص بولک تساراکا ییاضو رع ن لیجرمش ندرمهیق

 نساوسرالدج نسا ءااع یدتا لیحرش مردیک هماش یدتاثراح نس

 یا یدت ارا لیحرش سد ماوسر كنادخ لوسر لب یدتاثراح

 لوتع» یربغ ندنراحندنرالوسر تالوسر ترضحو را درداواو رلددتوط |8

 جوک هداز هنر رطاخ كرابم یدشر | هتلر طح لواربخ وب ردوو شلوا |

 ندنلناوو نداد الوالد كنراحو یدتا نوعد هکنح قاخحو یدک ۱

 | یراک دید فرج بوهیچ ءرمذط ند هنده هکیدرو و ی دلا رادربخ
  تولوا عج هدیضوم لوا هصتجرم ما باعصار هلوا عج هدعضو»
 ا یدروئوا بوایق ب زام هل وا ترضح هرکص ندنا ریدلوارا ك جوا

 || ما هزس ی هثراح ند ز هکیدروب سپ رلید روتوا هدنفارطایخدناراب |
 | رفهجنوسسا واریمابلاطییا نب رفعج «سرولوادیهش لوارکا مدلق |

 ید“ لوا کاو نوختا وارمءا هحاور ی هللادبع 4سر واوا لوتقم جد

 رفعج نوح هکر دل )رلذ وس ارهاب رب ندنرلګ ارلنالسم هسرواوا دیهش

 | یدیز هک نینگواندنسیقوب نب هللالوسراب ىدا یدتشیا یزوسوب
 | كنادخراو یروبرفءجیا یدتاترمضحلوا نسردنارما هع رزوآ مد

 رد هند هن نالوا واربخ اکس هکنس رب نسروتک هش رب ید زوس لو سر |

 ا نوار ل و هدساشلوا ر لد دوها هکر اردنا ۱

 و وپ ابا یا یدتنا هدقدروب | ما نیت |[
 زرواوا لوتعم اب را هنسع اک دنا د ی , رسا تودنا نيل

 نییە رطسع رس هدنرلکد رز شا هل وب لنارسا یب ابا اریز
 هل رادتسعآ یراک دید نوساوانالف هث رب هترواوا لوتعموت نوا

 یدرلک عاص خد یسب رب هسرواواخد ینکزو رکا بواوا لوتم
 عادو مد د ز یا یدسا تو دیابآاطخ هدب ز یدوه؛ لوا هر کر

  نس رک عاصن کنج وب هسا ریم غ دج رکا رک هللا تیصو هکلایعلها و

 | رد ریا واز زو سو رفوطو للا دکعرد| تداهش یدتا دز ۰

 | یرلداو یدر و هد بز بودا بیتراوا ضاس رب ترضح (4ه-صقلا )

 | جو یاو د ردنوک كد دوضوم یرلک كند عادولا + هشت
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 هه السا یوق لوا كراوهر ید داوا لتق EEE رل:یصوو
 هدتاور كل دبا هلناقم هلارلناالاو لژوک هن هسدا راز دبا لوق رک الدنا توعد

 هش راك مور یدعیح هر شط ندهندم دز نوح کدو دک

 عج رکشا مظعرب بواوا ایهمورمطاح لیج رش ںی یدشر ا ربخوب

 رلشغ الوز هبارفلایداو رانالس*ید ردنوکرایج هخرح هک و او ۍدابا
 ورايا هلا هسک رفن یللا یسودس یشادنرق ودنک ليج رش هکیدیا
 هلت اقم بوش را هرلتا رلذ اسم )مدیا صعق یمالسا رکشلات یدردلوک
 دف دنوایفقا و هاچ وب لحرشرامشج او نازاتز وای لوتتمسدجرابرپعا
 همدم نوردنوآ هو لفر هر شا و کو اد یورک اچ هاش ییوق ره
 لئاوومادجو منو یدردنوکم شک حجر هند دع كنا یخ دلقره یدتسلا

 زو هک هلی وش رلبداک هد ادما ید هرشک تعاج ندنر هلسق ارهیو

 نام هعآ یکیا یدشربا هرانالسهرمغ وب نوح رایدلوا هدا ز ندکیب

 یساطب ۱ هدیا هت هکر لد دتا تروس ءو لات تودنا فوت هدن) زم

 لهدا مالسعایلاح تیفیک بوردنوک مدآ هنناق ترضح یخدزبرابدتیا

 ن هللادبء نوس ردو کرک هرک دادما دوخاب نوس رد هدورک ىزا

 مس هکر دوب قی رلزالس یا یدتا بوداقاراداد هرلزا سد هحاور

 نوا قا و بولارا یی دنا رکو دقرو لوا ندر گی رال زیمو دن

 نوعا قلو تداهش هک ولاحو رمسراق رو3 ندم واوا ید زر

 تاو حالس ترذوو ر ES ا نوڪتح ادخو رک دهیح

 لادا قح قدلوابلاع هلو ندوب هکلب قدالوا بااغ هر ةک هلبا ناو

 یلاخ ندیکیا لاک مل دیک كي وروپ رد شتا زر زع یزب هلبا نرد لوا
 هداتج بود و را هن داهش هج ردا و ز رواوا بااغ هرف اکا ردلکد

 بودیا بی وصنو قیدصت یب هحاور نبا ناراب هلج زروشواق هز رردارپ
 یلاعت هللا یضرهرب رهونا رل دک بوق als نام” دو رلب دلوا مزاعەكنج

 بور او هنن رکشاراغک نوح مدیا رضاح نب هدنس ارغ هوم ردبا هنع

 مزول ۾ هدروک رار رحو جادو رلتآو قلخ سرد ةلوا قدلوا قلم

 یرافص نم دو تسود نوج هکر دلقن ) مدلوا نارمح بوش اه

 ینالا «رن خزان یدرک هکنح نوتوط یک دب ز رلبدروطوشراق هد ر رب

 یدارکس س ت آو ید دا ندشنآبول ارث وو> يام رکصا دلا رلیدتا دہ بس
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 ۱ عاص یدرمک هکنجو یدلو عقاو هدا رع لوا كارکستآ ادا هدم السحاو

 ندهور لها یدلبا طرض هلا یعوتاوق کرل درو.تود دلا لوص

 : ردنا هع یلاعت هللا یضر رگ نب هللا دبص یدلیقهراب یکبا توروارفاکر ینا

 | تیارورب ویدیاراویرارا قواو. رن هداز نداسفط هداند قدا و نوبارا
 جز یللا هدنفرط نالوا اک: ندنب ندخل د یدشا هک ردلوا ید

 یلک هحاور ی هزلا دبع هر کصن دودلوا دی هش ردح هصدلا 9۴ مد اص

 ةهراک * هنزل سفناب تعصقا ( رمش ) ی دوقوا یزحرو بولآ هثلا

 هک رد روطسهدربسبنک ضد و # ھا نیه ر کت كارا لام * هنعواطاوا

 اکا یسهداز یع ی دیشءاسء ماعط وریندنوک حوا هحاور ن هللاد-,ء

 یداهش أل رقه>هدقدوق هنن فا بوا ARE هتارادههءهرب

 ید تو | هرتفط ندرغا نا لوا لاکا ق یدشنرا اکایرمخ

 سا نساوهسم ها اد زوده نس ۲ نداد رفهج سفت یا

 نامه رل؛دروا جز هس ر ندنرلهمرابیلا كنا یدرک هکنح تواآ دنا یلع

 ۳ تا هه غا قمر اشیا حز لوا توان دنا
 # ت.مد عیصا الا نکا لھ * ( رعش ( یدلب وس یرعشو و یدرابود

 | یا هکیدتا باطخ هنسقن ودنک هرکصذ دلا * تیفلام هللا لیبس ینو

 : ینرو-ع لوا را نح روندا ص یدنک یرونوا ندروعرب سه

 غایرک او مد-تادازآ یرلنا ی تدا روتکح .راءالغرکا و مداشوب

 E یکدم مدلشغاب ههالوسر یرلنان كدا ر۶ هلن را ندرلناتسوب و

 هکر ع» بوبد نسرچاق نوت ندند اهشی دلا كنشرب چه هداید
 مرقا 9 تراث ندا یداوا دیهشات ی دلانا هب راک ب ورک هنادیم

 قاشا رانا سم ئا یدتاو یردلا هلا ا نودا ترد ابیراصتا

 تبات ل وارا 3 رلید تا رانا ددا بصا رباب ر ندزکیګعا تودیا

 یلک رلیدتا راسمحا یدملو نیدلاخ راز لسم سا یا لوو یتراما

 نسعیلا ندنن نس همعاوت تباث یا یدتا دااخ یدلیا مسلست دا

 كوب ندا ید ك دته نسو كرا رم ات هدرد ۶ ردم هک ارز

 و ا ن ردک راک ی قلئاولهد و تر ا_هش یدتا ات نیس

 E یر ت ت تت  تو

 نکا ما
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 سما ات تن کیت نو سون سازد اسد سس و ستاد سست ست

 یدتا کرد و ص ن دهنع یاس هللا صر هر ره وا مدنوط نوعا

 کد E یدلوا مر ھند رانا سم رلیدت ادیهش ی هحاور نا نوح

 صام د هہطو ی دالواد هم یدر و بد وه بودا ما ندرا 9 یرلتا

 رار كاوا A ٹوکود هشوک ود 4 ید 9 یا ناوددشا تودا دان 9

 رل دود ورک ںواوا ۱ 2 ل دروس ول زا لس دن ندکاوا جلیل ات ۱

 یدلوا ماتخا هک رار دا یدرتسوک ؟دعطع هلام و یدلبا هلچدلاخ و

 دبا و نیدلاخ یدلوا حاسص نو> رلب داکح ورک ندکن> یا 9 کا

 هقاتس بودا ربل ییوقص هرکصادک دکح ی رلفص یدلا هللا اع

 ہک ون أ ۳  رتشم ۹ درو که ها یو هم دوم ی ۹ ۱

 تهروقوخ هن را 19 د یدک دادم هرل اس کر لی دا ل2 ر 9

 هک هب هر رھهوی داوا ناور ٺ دنع كراقك هل رکشادلاخرلبدح اةبوشود

 ما : نوکلوا یدتبا ندد اخ هکر ددر ا هتک ورب دردشرا 5رار را د ۱

 لها هک رد و لا اه نام هيڪر هكا هدع !!توایریق جاز و ط هدا

 هل ۳ ] نونود ورک دااخو ) رلیدلا نونع ۰ س ۵۰22 | صعد كراھك |

 کتا | هرهشر ؟نا رول هداو ید اوا هحوتم هنو ط هئب ده

 یا ر ندرل اسم یوق اب ۳۹۳ لو ۳ E یدارا هعلق رب هدر

 ند رلتا د ااو رلد دلنا 9 ہرصا۶ یهو لوا ید راتهر داوا

 هرم ءس اعل <= رداوادزاو هدرابخ|حاعک یدل التف ھسگ یوح

 یدلبا عو ص ین»ر یلاعد ی> هک رارداو 14 دردم اوحا لی هو

 تودیا هد هاشم نس ه ر رانا لسو هملع ییاع) هللا لص نرضحاب

 ةیارادخا ۱ هکیدروس ریدر وریخ هتناراب ندنلاوحا هن وملهاو یدروک

 ( تضاف ۵>اور نیا باصا تبصاو د.أ ھذا ا در

eر ی دنیا جا هو ۵ ۳ دلا دهس یدلا د 3 کک  

 [a دا ے ھس هعرجیدب اق هح>اور ن ء کصادنا یدلوب تداهش

eناور شاب ندنرزوک سکرو ی درلیوس ی زوسوب ترض حو  
 یل ۱ حار ن دن راهلق كس با اه قح هر ] ؟ هکیدتیاو ی دراقآ تواوا

 د تیاوررب و ی دساوا لصاح هلیلا كنا فو نوا هلا: ی دلاخ

 6أ رد لقب ل نکال كو لب ام اش خراب یا ی دزوب هک رداوا

 هدیزاخلا صح )رد د هللا یس هدااخور از لو رو 9 ترا

 را دشرا هنر ر هدنساءرغ هت ومرا رف اکو رنا سم وح هکر دشم رونک :
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 یدیتعرودوا و دز لک ہم٥ ھار خم سو هاع یاد هلل ۱ لص رم هدلاتوا

 ینا دیم كنج كرل لا کاب وش یدبا رلغافرهاط اکا لاح كنه: و«لهاو

 هنن اق كلا ناطرش ه دة دلا هنلا یلع هثراح نیدب ز هکبدروب سد یدروک

 نایح هدلع لوا هکر داددو یدادا نیر زن یتا یح هدنرظن كلا بوراو

 ی دبا دب ز هزاسوک هورکم یوم و هلبق مکس م دنبلق كلا یتنبح

 جارو تباث ناعا هدبلق كرل امو لم اک هکر دءذور وب ناسطرش یا

 هرات تولد نس هلیق ب ویو تسود اکب یابند اک شک نس هلوا

 اعد رخ کا ت سط > و یدلوا دینهشات ئ دابا كج ب ودا موڪ

 هنج لوا قیفصلا ىع كدا رافغتسا نوڪکنا هک,دروب هثناراب و یدلیا
 ناک هرکصاد دزو رد هدکشیا نارمس هد رناتسو تنح یدلوا لخاد

 ندکلوا الرد هکر درب و هعوسو تولک هتاق كلا نا طیشو یدلا رفعح

 كلا طش ید لوا یدلیا نیبزت هدنرظا كلا نب روزرا ادو ردکب
 ترضحو یداوا دیهشو یدرک هکنج هکر ەم ںویعیا تافتلا هثب زوس

 كدارافغغتسا ید نوک ا ی درو- ةناراو یدابااع در جداکا

 یا نشود اکا لاحت قحو یدلوا لخاد هتنح رفمح دکیدروب و

 هسرابد ه هر ره یدرویب یازرادانق یکبا ندتوقا لزق ضوع ندنرال

 یرایصع) ۲ ردا لج هئ رهالخ ردو یسطعب ندا دا نارعط

 زدم و و هرفه> هک رد هبناحورتوفو هام نفص دام ندد 3 هک رار د

 هللا لاق ثیح راد دلو ارت هللا داتتق ندوزاب یتعب ندلوق هدنآرقو
 هللادبع هد را جد ( كحانج ىلا كد معصاو ) یسوع ةصق ین یلاعت

 اسو هيلع یاس هللا ل- ص ترمضح هکر دذهلوا تباور ند رعنا

 ناب كيلع مالا ) هدقدوار دا مارکاو تی هنلغوا ك رفدح

 هداج راددروک هدهعقاو ی رغعج هکراردیاویدیارید ( نیحانطایذ

 رفعج اکا ندنهج لوا ردا زاورپ ها راید هيهراره هلبا یرلشوق تج
 هللا د.ع یک ۵ رک ص درفء> ی دابا نرضح هک ردل وولف ( رل دد رابط

 جد تیاوزرب و یدرک هننج بولوا دیهش ځد لوا یدلا هحاور نا

 تخننونلا رارب یتیرب ره ند هحاور نباو رفء>و دز یدروپب هکر داوا
 ن دس یدبا درعا ندرلا س كنه اور نبا مدروک ه درزوا

 یدیشٌبا ددر یمقن هدک درک هکنج بولا یلعرلب دید مدشا لاؤ

 دو
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 ترمعح یدتا هکر داوعنم ههحو هللا مرک ندبلا-طیا ن لعو

 كل رب مدروک هدننج یرفعج هکیدروب سو هلع یلاعت هللا ی ص

 یعاشا ندنا ی دزو یدنا داب تاب هد هحرد ردا نارمط هدلاثم

 هکیدیلک د ل وا ماک مب مدعا همودنک ودنک مد روک ه دهج ه ردرب

 هکیدتا بولک مالسلا هلع لی اربج هلوا یغاشا ندرفعج هد هج هرددب ز

 فرشاکس ك رفعج یکلەدا زو تایض هن رژوا دب ز « رفعج یلاعت قح

 | لها هيما نب یلعب هکردرلشهروتک هدعاور) ردشمر و هلبا یبس بارق
 رب رقت هترمضح یرارمسخ لوا یلیسعب هک دروتک هت رمضح نیربخ هوم

 اکسنب ییربخ هوم لها كوا رتسا یدتا رورسلوا م دقم ندرعا

 یدلیا ناب ییااوحا هوم لها تورو مالک طب سد ملی وع

 "لرلناردشهردنوک هلقدص س هکنوصع> ادخلوا یدتا هما ن یلعب

 یس هجوز كرفعج) ل دروب ناب نس هلجبویموق قرحر ندنرالاوحا

 هر وا ی رح یوم ل ةهح ی دتا ردل وعنم ندسع تاعا

 || رفەج هکی درو لاوس بواک همهلاخ مب ترضح لوا ه دک دشرا
 هنس هنس كرام یرلنا مدنلبا هنا ترضح یرلنا سد ردهد:د یرلوتد

 مدا ن ۍیدلوا ناور شاب ندنرازوک كل راءءویدالودوقویدب واتوکح

 لب هکندرو- لدیشا هتسفوب ندنلاو> | ل هعح دکمرو ص هللا لو سراب

 ۲ رلتروع مدلبا دابرف بویمهدیا طبض یمودنک مدقلا رلیدتا دیهش یتا
 یا یدتبا )سو هيلع یلاعن هللا یلص هللا لوسر رلپدل وا مج هاب مب

 هلل و هکود یکسکو کو هاوس یزوس نایلوا قالو هعبا دان رف ا۰ا

 ۲ هللایصر كنارهز هبطاف قرهدیفآ شاك زوک كرامو یدقماق بوبد
 || تود هاعاو اهنع هللا یضر ارهز ۵ طاف هکیدروک یدتک لازم امنع

 ی دتا هرئصتدنا ( ةيكابلا كتلف رفعح لثم ىلع ) هکیدروم راسعا

 تیدصم هرلنا هک دا بار ماعط ن وعما یدالواو لایع ل رفعج

 ۱ ندرفعجن هللا دءعو ردرلاکد هدنساورب كمروشد م اط هلغلوا عفاو

 : ههر ههاخ مزب ر ورس لوا هک رد ه دم رطاخ مب دتا هک ردن درج

 هے لعادنرق و هسا د یا ل رابسم بو دیا تن رعاو یدلک

 لر بم هک هننن>وپیدار اقا سا ن دن زوک و ی دوق |

 | ررفعح اد راب یا هکیدردیاو یدرواکود را ءرطق هس رزوا كنل اص |
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 هک ردب و مه [-هدع هلل | یطر ند هن دص شدا هدب راک حج لوایس

 هددهشسنورع و لوامهدک د شرا هنرضطوایرهخ كل هوم لها ىدا

 ۱ هللا لوران یدتا تواک یشکرب مدروک نده راب ون ید ررولوا

 | هیشک لواترمضح رود هدیایرازو هحونو زرویلغا یران و ناخ لرفعج
 ۱ تل ےل وا هدیایهنو عنم ندلاحلوا یراثا هراوات هکر دتا رعا

 ۱ كرلدا یا ترضح رلیدالوا ع ون هناا لوسراب یدشاو یدلک فسا

 | هیلعهللا لص كلوسر هلن ومربخ كرفهج ( هست ) جاص یارمط هن رارغا
 || تبصهرب هب یشک هک ر واوا مولعم ندنفب داوا نوزحولولم بویلغا اسو :

 ۱ ررپ اص هنساصق كننااعت قح هل سلوا نور تویلغا در هدک دشربا

 | هب یهلا ءاضق یباق كنا هکعادام دیلوا شمیچندنسس هوئادرلبضارو

 | كسنلوقنموم كابلات قح قاوانوزعو قلا لوا ار ز هلوا نمط
 AA كد هکلب ردندنراثاكتقرو تجر ییددروب داحا هدف

 هاهم هنش هلیحاضروریص بواوا ها وک ربا تبدصه هب یشک ر

 | هدک دشريا تس صم اک ا هکندیڈىک لوشرول وا عقرا ی هجرد كنا هس سرا

 || نوزحو منم ند يص ار ز هیلوا لأتمو 3 ام یه ندتیصم لوا

 || هکردرلشهروت؟ هد تاور ) اعا هللاو ردیتعالع بلف تواس قالوا

 هناخ كرلنا هرکصن دنایدوق کا هب رعآ نوکحوا یرفدج لآ ترضح

 ۱ رفح و كم العا هرفعح مس ادن رذ را نوش یدتا توراو 2

 | ید رلش اب بودرونکر ب رب و یدرسوک قلراداد بوواشعوا یی رالعوا

 امارزکب هبلاطیبا مع ےب دج یلغوا رفع ج هکیدرویب و یدریدتا شارت
 ره س> ءاص د هرلدآ سا رترکب اکب و دنرمسو تروص هل ادب یسادنرف لد

 ۱ ندنسا-رغ هوم م السا رکشا نوح هک ردراشهرونکهداور) یدتک توذنا

 نکیدارارفرسورلب دقیح هلابقتسایرلفا یلخ هث دمراد داک ه هئن دم بولو د

 ندهن دم لهاهک رداوا ځد تیاوررب و را دعا عیئسا و بدعت یرلنا ود

 1 لوشات رلب دترا دز رىس 9 رابدحاص قارط هی رازود كرلنا یرلیضصءد ْ

 : »راد دقاقیراو,؟بوراو هنن را هناخر ہیک ه عن ندنهاخ کشا ی !

 | بودیاكنج بوراو ورلبا هلکنارا نوع بولک هب وڏ یرالبعولها |ا
 ° درفسلوا هک راردناویدرارب د لدل وب داول نداهشار دالوا در اش ۱
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 هناخ ندنهنسشاو نعط كةلخ نامز ها هاحصر کا نالوا دوجوم
 | هکرلب دید هدک دتنا لاوس یرلناترمضحرلب دم هعر> درشطندنرا |

 | نس هرلذا قلخ هکرنوستیج هرمشط هکر ندنز هناخ رانا هللا لوسراب |
 رلثا هک اشاح ) یدتا ترضحزردا ج ولو باعت ود د نسرلوه> اق ۰

 كنج هنود هنود عب (رد رار ارک هکا ردرلاکد رارفرلنار هلوا نوهحاق |

 لوا هکر بک رک یدک هدوحو ےظع مدل و ندرلنا ہک ند درا دا

 لساللا تاذ هدلاسو و ۶# زهقیح هرمشط ندنزهناخ بول وا هدا ||

 لهاردیدآكيوصر هدنس هلق ماذجلسال_سیدلوا عقاو یسوزغ |

 بواک 1 رطا ِ دم ê عج ركشا مظعر هل راذافنا كتعاجو

 د دک دش رب ارم اس و هیلع امت هللا یلص ری مفرد واد راز سا تعا تراخ

 | لو سم هکید روپ بودیا بلط یماسلا نورع ترمض> لوا
 ۱ درک ن ےس هوا لتا رنونع ی اع ر ی“ دک دارا

 یدّسا تره مدالوا ناس نوعا لاعاد د نو هلا لو سرابیدت |

 ِ رج اھم ناعا بوشوق هل جد یاس هایسرب و یدرب و ها كو رع

 ورک ۷/1 دز ن دوس یدلا هارهه هورگ یرا رفزویحوا ندراصلاو

 یور نانس نب بیهصو هع ر نب ماعو صاقو ییانی دعسولقن نا |ا
 هجا ییاثما كاا راد وب 9 رص ك دامعو هد اڪ دعس و ر صح ن د 3 ساو و

 یصاسعلا نِ ورگردا قاعسا نید ردا هدرا ES ولوا

 لب ندنف رطانا لورع هکر دا لوا نکو بصارما هرکشا و

 هرس دطساورع مو لوا هکیدابدترضحیدیاراو تب ارق هله وق یس هل

 نیزدنوک بویچ ند هدم سد رالوا نالسم بودا لیم همالسا |
 نوح یدیاراو تازوتوا هدنگا ل راتارلد دوروب ه دز دصآ بواوا نم ۱

 | کرد هد هبت مھر یترک ك رلدا رک رد دآاربخ رلردراو نقل هن راد راک ۱

 عار بود: !ففوت هدا وب ورگ لک د نک تعواعم هراذ  هلیا کا را دعم وب ۱ 0

 رورس لوا ی دّسلا د لم بورد وک نخ او ترصح ی یهجثیکمنیا

 : رهاهرا ز ویکنا یاو یدر و هحارطا نب هدینعوا تورو دوعاوار

 دا دما لوا قورافرعو ی! دصرکب ولاو یدردنوک هدادما هورگ ودنا



of ¥هک  

 قم * هرک شا بوراو هکید روب هپ هدیبعوباو رای دیا هل هلا یرکشا
 ۱ رهلوا*:مهلبایرار ر هدر ودا عیج تویلوا هدتع انا ورع هدقداوا

 | یداوا لخاد یتقو كزامن نوچ رلیدلوا مس هنب رکشاو رع بوراو س
 نس هدیبعوبا یا یدتا صا نب ورع هدا تماما هکب داید هدیبعونا

 ا 6 واح نس ہما تماما هع رب هک ردلکد یدال لدا هدادمااکد

 || رعما هنن رزوا كل هد بعوبا نس هک اشا زاد دا رارجا ۾٤ لوارگشاربما

 | تاکتع ا یدک نسو رد ریا كن رکشل یدک لوا هکلد نس هلوا

 ااکب یزس ترض> رداکد هل وا هیصضق یدتاورع نسب ریما

 ب و روب هلوا ادیب فالتخا هکیدروک هدبعوا منب رما ردشمردنوک |
 و رو تصو واد زکیا فالتخا سو ياع ىلا هللا یلص

 نکاسورعاب یدخا یدیا یثک یحاصهثسحقالخا هدوبعوباهد مالا |

 هرکیزپ رب هکی دنا ون تیصو یکیدشیا هرکصاناکب كترمض> هلک هبضش لوا |[
 كسدا رنک هو الخ مد رطن شرک ارتش ۵ ما رک رر ا

 || لوز هل رمو هج ۲ رب لب ۳ هند نوچ هک ردلقت ) مر ۰ ی
 س اراي دا عجن وطواراذاتسم ید ا قغوغص تااغباوهو یدیارلشعا

 | ناراب یدلبا منمند-ثیا لوا یرلدا صالا ن ورعرهنصبا بوقاب

 | شنآ یزپ ورع هک ریدشا تیاکش هقب دصرکبولا بواب راطندانءءوب
 :i ا کیک ره یدتا ورعهدک دلب وس هورگر 5 ولازاموق هععص) |نوخاب

 0 لو رع قورافر ۶کر داوا ځد تیاورر, و مرانا هشنآ ییا دقاینآ هساأر ةا

 رعیایدتاو رعیداب وس ززوسیربا هورع بو تا نارا یشیا وب
 یدتارع نسالك دروم ام هکعا تعاطعا هع صا تویلکد یک زوسمب

 ۱ ركبوا تبا لاتماو تعاطاهرما لءایدعا سد ىدا ورع مرومأم لب

 | ینا لسو هيلع یلاعت هللا یلص هللا لوسر هک وق هنلاح یدنکی ارعا یدتا

 ۰ هطراء١ یدلبا بصارا هک رزوا مزب نوعا کیدل ] اوحا برح

 ناور هدناح ند هو اما سد یدد نوا هلب وأ دسرواب هک دعا

 هایت لوا هسرل.دراو هر هلی یینفرهندنرا هلق هردعو لپ و رلیدلوا 3

 كب رات الو كتعاج لواات رلب دل وب شچ اق بوی یلاخ غب رال "رم یسلاها ۱

 بلا نو دنا 4 راحو تواوا یالع هو جت ندراتک رل,دراو كد هات



or %هک  

 جاقرپ هدنا ورعراد دنوا ناشد ر وقرفتع بوحاق ید هلج راک ر لدداوا

 ۱ رادروک بوروسنویفو هودیدردنوکر ولنآ هفارطا بو دبا فق وت نوک

 توذع قالوا تع“ ل اق هداز ندنوب هدرف سوب و رلدد بویازاغو و
 ۱ هروتو ) رلد دالک هر ھن دم تولود هرکصا دنا یدمریک هلا

 اوهو ی دلوا مسقاو مالتحا هک رب هورع نکيا ر وا ک هدشنود
 مهردنالسرکا مشلوا مالنحایدتا هناخکا یدا قوعوص تباش

 | بودنا ءوضوو ااو یدلبا بلط و صرادقمرب سب مرولوا لاله

 | فرعورعهکر ردبای در ولف بواوا ماما هموق نب زام حایصویدلبا مو
 ٠ هنرضح یب رخ تما ات هکیدردنوک هد دم مدقم ندب دنک کلام نا

 | لوا یلاوحا نالوا م-قاوو مدراو هتناق لوسر ردیا فوع هردشربا

 دنسارح ام نک هبا هدبعوبا لو رع نوح مدلیانآب و حرش هترمضح
 یدتا نرصح مدلی وس یکیدتا تعاطا هو رج اا هدرعولاو مداک

 نکیا د وجوموص ورع هک ه دتا ضرعهلرضح و (ةدءابا هللا ج رپ )
 هرکصفدنا یدعط ےچ٭ ترسضح یدلبا تماما هقلخ بو دا مع ندنیانج

 نوح ورګ اب هکیدعا لاوس نرضح یدلک هنرلع كت سطح ورع

 نس هک نوهعح ادخ لوا ها لوس راب یدتیا ورع دلة زاغ هلتانج |
 || مدندیا لسعرکا ید | قوغص تاغ هک لوا یدلدا تعب هلءلتسار

 | (تکلهتا یلکیداباوقلنالو)یدروب یل د قح هکوبلاح مدرواوا كاله

 ۱ حس ر ورس لوا (ایحرمکب ناک هللا نا مکسفنا اولتقتالو)یدروب ھن و

 ورگ هک رایدتا تیاکش هترمضح ناراب هک ردیاو یدل وس چه بوروپ
 دم در ی 9 دتا رارذ ندو ی دەر دان kK هوجصلا یز

 هک دت | لاوس ك دو رگ مسو هلع ىلا هللا لص رموز یدهردعوو

 رکا هللا لورا یدعا ور ید بلس دوم یوو رد 8 ییاوب

 دم درارکاویدرارواوافقاو .نمغازآ مزب راکرمشم مدار دقا یشن آ

 1 مزال لوک ود ورک بودن را دادما ا هکر راجع مدیا ه رب دغو

 ل ورع ترض > لوا مدتنا منم نوا نوساعاط ركشا سد یدیلک

 نوچ یدتا هکر دب و ره ندصاءلان ورع ) یدلبا ناسا ی دزوس وب

 نرمه> مدتا هع دنک EA دنود ورک ندنرفلس اللا یاد

 نالوا دو>حو» رکو رکبونا هدا شو هل لال هللا یلیص رمو



 ملزم برق و ملی صف. داز ےہ E لر رمص> لواالایدع ارا نب هہعاج
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 | هنناق ترضح لوا نوعا كلب کف ا:همو سد یدعا نوڪ داوا
 3 هدا زكب ن درایهدآ هللا لوس راب هکمدتاو م درونوا هدنس وشر اوو مدراو

 : ردوآ تکیدوس كند رارا مدت ان هساعیدتا تربضح ردوک تاکید وس |
 یدتنا تیر دعا هرگتصد دا مدتا نب یس( اب كن هش اع ی دتا ترمضح

 هل هسوگ جاقرب د ترضح مدلب |لاوئسهرک جاقر هرزو لاوثعوب سدر۶ 1

 هدنارک ذ۰ رکصاد هلج ی هک ادابع ہ رک صدا یدتارک 3 ی رلیهاسا ۲

 یدو صم هلو رول ترضحابلاغ مدتا توکس بوبا لاوس یریغوید

 ندعایاب یدتا هکر د ورم ناد هه ن>ح رج هد راک چک هک ردب رم ظ)

 ۱ هللا لص رب مغ دکمدتا لاوس هه> و هللا مرک نداضترلا لع ن

 1 رکد وا یدتا ماب ر دکر کد یانو كرل يهد آ هرکصت دلسو هیلع لادن

 هکمدقروق هرکصا دنارع یدسا لوا ردکر کد ےک هرکصادنا مدتا 3 ۳

 هرکصا دنا مدا بودبا نردام س) هد ناک مسردبا جاوس جدر ِ

 0 ندرانایسم الا یک دنب ین (نیلسل | نم لحرالا اناام ) یدتا لوانساس

 0 هدیاسوو)ردی!تاالد ا صد و عضاوت لاک كن ولاربهایزوسوب م یڈکو

 بودا بصارماهرفن زویحوا ندراصااورحاهم یارطحا نیهدسعوا

 3 وان ردا هدع هللا یطریراصذا هل دبع ن راح ید ندهلج لوا

 قلوا هداوز هز ۳ هلع یلاعت هلا لص رمو م دا دا هدهورغ

 ماع امرح یکدرب و لوا كترمعحا )نیت نوهیح ند ۵ ده هر و هو :

 رو شل لهاا یدتا صا ۵ دربع وبا سد دهه سد را ب ولوا

 هر. رب یر ه داو ز یراکد ر وتک نوا راب د: ڪڪ ص وصخ
 سا هدیمع وایداوا امرخ یسواط قحراغط یکنارلیدتا عج توروتک

 قجرادععر ه-سک ره نوک ره بودا طض ییامرخ لوا ی دتا

 کد اعرخررب ه دو هکر ه هکی دشرپا هبه معرب مالا رخ آ یدراررب و

 یدردیا تیافک هجن هزسامرخ رر هدنوک هکرلبدتیا لاوس هراجیداوا |
 امرخ جھ نوک لوا هکک داس نوکلوا ییردذ كنامرخر لوایدشار اج

 چ یدغوب #۶
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 جد ساب ایفا هرس سنا یو یک هم مد لس سست ار رب سا اوج مد سا دا رس و رس سه ین او یر 3

 هدنوک هکر لب دتا لاوس هراج هک رداوا جد تاوررب ن دراج) یدیغوب

 هعرام وصد بوجاصوص ھن رزوا ید تا راج کید رایت یامرخررب

 هکر دلش ) ك درردشریا هم اشحا هالاحو ینوکلواو لد ما ییک ها

 یراصع رلتالسم هکیدراوه هب ممر ترورضو طعق ہد:عا لر کشا لوا |ا

 كرلنا هکلب وش یدرار تودلصتا هدوصو ب وکلس یغارس ج اغا هللا ۱

 رانا كن رلشادو كن ررغاو یدلوایک یرلقادوط هود یراقادوط

 سه ییغوا دس دالا ج قواو نرو نیدناوا تمنارخ

 | شب ندیارع ار هامرخ قسو شب هرزوا كمربو نساهب هد هند |
 ٠ قسو ا هد هن دم یدسا یارعا یدانا اتشاو ذخا هود ددع :

 هرزوا لاونم لوا سو سد نوط دهاش یعاجر هککح هر و امرخ |

 دها.شرع « دقدئلوا فیلکت تداهش هاطخ نی رع نوئوط دهاش ۱

 تكسق ی دا ییارعا رد-ذو رام یدنک كسقف هکندتاو یدااوا |ا

 یتاغوا یروتوا ندامرخ قسو شبهک ر د-اکد یشک لوا دعس یساا |
 | هداز دعس هدک شارا هد وس هد هن دم زو سون هک رار دنا هب وو نول دم :

 : للا نرهکتسایدا لا ەچ دلشغاب نات اک ترد هنلغواو یدلک صع

 ٩۱ نوحا مالسا لعا نو ره س3 ( هصعلا ) ی درولوا لصاحام رخقسو

 || رلیدتیا من.ینا هدیبعوباو با طخ نب رع راک رخ"یدژزاغوب هودر
 ا یتهصق كسقرلبداک هەن دم نوحو هیازاغوب هود یرغ هکر لددموقو ||

 ۱ نادناخ لوا او دوج یدتا ت سطح رل, دتا ضرع هرضح ۱

 ےب رائکاب رد هدار۶ لوا هکر دلو ندراح ) ردت دن رلدداع كالها

 1 هدتیاورر وهدنلاش.غاطكحوکرب هکندینء> قلاب رب هن راثکاب ردلدشرپا
 ارم | ما 3 یدرریدربثع هاب عون لوا یدب اهل! مپ د لوب ر

E2 ۱قاب یسارجا صد كلاب لواز ونه رل يدب ندعاب لوا ی  

 در اک هر ا

 لوا بولوا راو-سه رزوا كل هود وانالاپ ر یشک واب وب نوزوا ند ||
 ناسماماو یدربا هک وک لوا یشاب لاو یدعک ندنسلا كنوکباییا زا

 یدروی هدیبعوا هکر دشلوا تاور ه دندنسم لدج ا ماماو م دنهگگ ||

 | بورک هنحما تنوزوک ییعد تی ءربک هنعشچ هساک كلاب لوا یشک جاقرپ |

 || رلیدروتوا بوریک هش زوک كغلاب لوا ینک رفن جوا نوا سپ راءدوتوا ||



{01¥ 
 li عقاو قعواق رزم رد ج هدرفس لوا را دد ردراط رع ر

 ۲| رلب داک هر ه دم نوح هک ردشعترا هتک و) راد دلک هب هث دم توئود سد

 ترضح رایدلیوس سو هیلعیلامت هللا یلص هربمغی ناک كاب لوا

 ردشهرا دج ندا رد نوعا رس یل هت قح هکبقزر لوش ك یدروم

 1 لوا ه دنرب ندا اكر و هسیا راو رعصت مزپ هدزبس ندنا رکاو
 ینا ترضح لواو یدرب و هرورس لوا یدیشلاق یاب رادعمرپ ندا
 میخ حرشهللاهجررح ننیدلا باهش جش (هدناف) یدروب لوانت

 ندرس لاو ی دقاو باک دعس نی در رک دشهروتک هد را

 یجنزکس ندنرعه یکیدردنوک ییهی رسوب كترضح هکر درلش ۶ دیرابربغ
 هدب راکت مگ ار ز ردلکد لوم یزوسو كرلداو ردٌلواعفاو هددنس

 ریمغیب هکردب ور هلع یلاسعت هللایضر ندی را-صأا راج نب هللادبع

 نوا قدروا یاو رک شب رق یی رسلوا سو هبلع ی اعن هللاص
 فا مقاو هددشس یکشرکس ندنرع نعول و نیدردنرف

 رصد تداوزون سد ی دیسعیا لص د هدءانا لوا ارز ردوو

 هی دح یییدروب لاتسرا یه رسوب كر صح هک ردیا اضتا یتا

 دعسن دګ هللا مه ج ررسلهاهرکصت دنوب هلوا شلوا عقاو مدقم ندنعص

 كنرضح هک ردلقح هکر ارد بودا هیجوت ینبزوسوب كنیدقاو باک
 هظفاحم ند هنیهج ةل رق یناوراک شا رد یکید ر دنوک ی رکشا لوا

 كرکشل لوا هدش رطر حه ندنرله رطكاید> وب وهلوا شاو ا نوا

 یه جوو نادال وا دراو یرلک دا هب راک هلا ےک ےک هد رفس لوا

 ردا نیسح لاج نابحالا:ضور ناتک فنضم یعد عفو رددب ۰

 نکل IS af یندردنوک یرکشاوب كيرضح هک رداعک

 هجر دن و هلوا شاوا مد دم ندنهف هبعکو هرکصت دندهع ضقن كش رق
 ندنرهاط یکیدلردنوک رکشا هرزوا یتاوراک شد رق عد روک ذم هنجو

 هل وا جانحم هفرمص

 4 یداوا عقاو 2 مو رغ هدلاس ولو #۷

 هی دح هکیدبا لوا تعا ههوزغو هکر د رلذهروتک هللا مهجر رسل ھا

 نیتسا بواوا هدسنلا یراتتخا كسکره هکیدیا شاوا ررقم ,دنعلص
 تواوالخاد هنن ايو دهع كهللوسر نيتساو هلوا هدندهع كو رو

 رم مس
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 نی هکید | لوا ۵ كطورشو و جا زعو دام ےس

 كب رق رکب نیوز بقا ضرع هخ رلشاد نع ین هن زلف هل وب

 E یاسعد هللا یلص درممعب ی ۲۳ هل. 2 ۹-۳ اف و و ۶دب | هدتس هدهېع

 ندماالا يدو هدشسا را كموو یکیاو و یدارللوا 1 ےس هدهع

 ر ها تاک ه ما هد! سارا كرلثا ۾ داها مااو یدیاراو توادعور

 يفرط یکدا یداوا رها مالبسا نوح ی دیس وا عداو را هلن. مو

 لوغسمر دءاوا ۵-.س صد بو هلع یلاست هنأ لص تالوسر جد

 م هس د> ان ی (ECS ی رالا د را وصحخو عا ودا هک رلدلوا

 1 9 هرو د: < نویس دیس دنا هلئاقم هلارورمس لدا توپ را ایز

 یب هکر ردیا یدلک و ین تواد ۶ سل یدلو ا لصاح

 بت یا اوه یلاع لر نوکر یش ؟رب ندنرلناغوالید رخ یا

 یداوا ع و« نڪ لوا یدتاحثم بو دیشا e ماالعرب ن ندب س هلق

 لوا ی دلو & ورک ی زو و یاب سا بولک دیس چ مالغع سد

 ف ندرگب نب یدلیا هر اعتساو دا رد توراو هرکب لید دص تحد

 ندشد رف رافک پواوا ایهعو رمضاح هپ ه رام هللا هعارخ یوق هتاف

 نایعاو رلد دتا تناعا هلبا حاس هرگ هرب ین : ید رل ارل دالا تناعبسا

 لیهسو ذما ن نونصو لهجییا نیذهرکع جد تعاجرب ندشب رق
 راه یک هجن یک صفح نب زرکمو یزعلادبع نم بطب وخو ورع نا
 لرث | هلا یرلع ایشاو عا تاو دک تویلغپ رلباس#ت هن رازوب هجوا رک

 هش رزوا یو ۵عا رخ هدن راک كب وصر هدنعایرمد وو رل دن هډ 2۶1

 كنح هک هل وس یداوا مفاو ییطع ل و١ هدنرارا رلددلو نوش

 یدلوا لوتعم یا یکم ند هعارخو راد دشربا هدیه ز مرحاب كردبا

 نالو! یرمعا تاس هلو رکب ید و راد دا +اب رو رلیع ار یعالارخا ات

 هلو ص یتهرح مرحو فرقنا لفو نا رلپ دتا هب هب و امن لدوت

 دروند رک نوک وب نوا مب نگلردزوسك وب زوسوب یدتنا لووت

 راددروشود هن ارم كن اقرو ن لیدب رود: ؟رلبءارخ سدر ددو یساورپ
 لوا یرلعز كرلناو رمب دریک هنن ژوا واوا یراششز شورثو ر کی و و

 هشاع ) هلوا ش * لس و سد هام کد راب دنا هیلو ا هکر دبا

  SSDهع رخ هنابس ك دچک لبا کت ےک ر ۱

2 ERA a: 



 وک ۸ 2

 سو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسریدلبا روه یسهعفاو رکب قب و
 هللا لوس راب مدس انب یدلیا روهط دهقاورب هد هعارخ حوا یا یدتااکب

 یتاف یراذا جاق هک وب لاحور هدیا دهع ضة شی رف هکنسبم ردانظ
 هک نوا شاار رابدتا صع یدهع یدتاترضحردشع | نوزو

 | ردیم رم شاالوا مدتیا ن رد شمل د ساک هدوج و كلا یلاعت قح

 اه :ءلاعت هما ىطرندەنوچ” وردک رک هساوا رمخ یدتا ترمضحر ده رش

 ند هناخ تراهطلسو هيلع یلاعت هللایبص هللا لوسر یدنیا هکرد ورع |
 مدراب یو یدیا رد ( ترصت ترصت ) هک ید شوا یدقیح هرشط

 دیوار هکر دلوا ځد تیاور و)یدبار. دل دلوا شعاوا
 ٩ ند هعارخ نلکوب یدتبا ترمض> كار فوت هللا ل وسراب یدید

 | تاعا هرکب ب شا رقو ردیا تلط ترمن ند رد نجار ك هک یب

 ماس نب ورع هرکصادنوک جوار دراددتبا نوع“ هز رزوا مز بودبا
 1 لص راجي و دک هب دنس دم ملک رش قرد ند هعارخ یار

 ںورکو رگاورغ یدارلشم رووا هدد دل احصا سو هب هلع لادن

 اخف رقو رک نو لاح لر هعا نخ ویدروط ہد: سو شر او كب طح

 لوا راد وب و یدابا ضرع هرم > لوا دننعک هدیصقرب ی ساقحءهرلنا

 ۱ + ادلت الا هداواشسا فلاح ۶ ادجمادشات ینا برا (رعش ) ردندهدیص

 | نون یه ۴# ادکّواا كف ايم اوضةنو # ادعولا وُلخا اشي رق نا
 هيلع یلاعتهللا لصلوسر # ادعهو اسکر انولتقو ۴# اده رثوااب

 "لرابم یدقلاق و یدید كدوقوا رغب ییعب ( ورعاك بسح ) یدتا سو
 ت صن هبک نب رک | ع ایل وا روصتم یدتنا بواب هنیهز ی سادر

 ط واد ر هدنزود وک هدتفو لوا یکم کیدتبا ترصن میشل و م ک مسرعا

 | ( بعک ىن = ا یایعسلا اذهنا ) یدتناترضحیداراو

 | یدتاهباحاو نکیدک کات هم رگ کی ناو شب ید هرات هرکس
 | تدم نوآ وا بلاط هدهعد دح تولک نایغ سوا 4 6 رو ۲ تیبا 19 ۱

 هتک هر کم تولودرساخو تاخ هک وءلاحو راد قا 2 8 هدا ز یا

 ونش ت را ندهکم لها نوچ هکر درلشهروتک هداور) ردک رک
 ن ثراحو راب داوا ناعسل و رايد تا شبا دب هکر لب دلا , یدلوا رداص

 رلب دتاو راب دلک ها برح نب نایفسعولا هعس ر یان هل ادیعو ما دره

FEES: 



¥ ۰ 

 دع الاو ردندن ام ی السا كلا یدلوا نت زد دا5 ویو

 ردکر کد سلآ نم اقتنا كنب رلفیلح ندزب بولک هرع رزوا مزب هل احصا

 ندهعقاولوا هک شهروک ها ورپ ید دنه جوز مب یدتا نایقسوبا

 نایفس وا شهروک هعقاو هلومم هن هکر لب دتا لاوس ءهرزوا فوخ,.داز ||

 نوجویدقآبواوا ناوز ناق ندنذرطنوح هک-شمروک هعقاو ىدا ||

 در دبات هرکصا دیا نوروط رادعمرب یدشربا هعضوم یرلک دید هم هد |ا

 یدتا نایفسولا هرکصندنا رایدقروق ندهعقاوو یموقشب رد یدلوا |

 ییاوب مدیا لکدیضاراک ان و ردشها وا هلعروشم 2 :: شاو هاو

 دکیدلوا مزال كمك هر هند اکب هرورضلا ب ردک رک راسل ندن |

 مدا قایم ودهÙ درد هلا دڅ ںوراو مدقم ندزرم را هده ريخ ول

 زوله هر هل دهند ۳ ۳ هکر دا لوا اک كناو هداز ی مه تدع و 1

 بداند دوش ند گهر ورک یاران لو سد هلوا سش ماگ هب کک

 كترمضح هک یدراو هنسهناخ كن ددبح مایزرق یدنک هد هن دمو یداک |

 یدلب د قهروتوا هرزوا یشارف تالوسر ترضحو یدا یسهحوز
 یشارفو مزق یا یدتنانایفس جا یدرود یشارف لوا بودن | عم هبدیح ما |

 ی دا هب ما نسروتفاصیئدشارفوییهسخ ول نسروا ص ید

 سم لرشم نسو ردیش و كاجو سنادیس یءب ناکاپرتهب سارفوب
 1 رق یایدتا نایهسوا نسهرو وا هنن رژوا كشارُف لوا هک موق ۳

 یدسا هبلب> مآ شلوار كوخ بو شرا رر 4 وا ند 2

 یدیستکموق ابا یا نسو ردشعیا تیاده هلم السا اکی یلاعت قح

 ٤ نس راک هماللسا هدب واوا هدنساوعد تسانک و تسارفو نسهلوا یسواواو

 ۱ كمهددو كمانا ن“ رروج ج دیشب او هرکصت دککیدتا یکدتهرحیو

 كن رو هلعس> ود مەديا یحتعیاتم دن د كد بود,الر نید ینییداط

 أ هدنصوص> دهع دیدجت هکر دعاواو یدک ه۳ اق ترمضح ںو لاق نداق

 ںواوادیما ات ندرورس لوا سد یریشلان ناوح میگی دلی وس)زوس |

 یدتاییساسقلا دهع د دم یجدندناو ا هام قب دصلارکب وا

 نوجآ م ۴ دکیدر و باوج قبدص ترضح ی دید لآ هکی را و ی

 ندارا لوا سا رد هدنراوج تالوسرواد> مراوج منب و ردق وب راتخا

ED j arsايم وار حس تا عترت زا گی و ۲۰ دن  
 a aa ۳ a a aaa r o e a س



 رک: واویدتنا یجدن دنایسا#ا!لوایدراو هناقباطخ ن رعبوالاق

 ]| تظاغ اک ارع هکرداوا یحدتیاوررپ و یدتسشیا باوج وال ییاوج
 اضرفرکا هک نوععحا دخ نتسم هددیما لوا ندنن نس یدتبا بودیا

 هدهاح هلکنس ید مسلوب هیر یرض زر ەج هګ رفرب ھ2ا ادل وب

 هنسورف لزاهنع یلاعت هل یطر ا رها دمط اند رکصا دا سد ردک رک مشتی

 || یدتیاهمطاف نسهلآ هکب راوج نب هکمر هدا س اند سیدتبا بوراو

 | نایفسوبا ردقوب یرابتعا ردغلوا كغاماو راوج مب م یشکنوتاخر نب
 || یناماكنا دانا هدک درب و ناماهصاعل اولا بل ز شا دنر رق یتا

 ۱ ید واردرب یصوصح صاعااوا و یدا اجا یدیشعا لووور و2 :

 لر هک رخآ هد وا رد شاار قاعتع هالا لودتسر صوص > و یدا

 ٠ ندنیسحو نس> كرالغوا سد یدتانا قس وبا ردوو یراشخاو لب دم

 هت راوح ی ونود سر ونامااکب ہد :عاقلح توغیحأت هل وس هش ر

 هد را هد دم الا لاو نوسا وا شعا تنم عضو هو شرف ناوشتساآ

 م السا و ها وا ید هدنرابد مو ی دنا لوارداق هر عت هموو لوا ا

 یدتاهک ردب و رهندنلاط یا ن لع م کت یدلبق دک وفورر««ین هدع قول ۱

 مهاندا € ذی ی تو شواهد اكس نوم سما { دکندروب تروح ۲

 : رذاک» لسم لثه ال الا مهاوس نم دن ىلع مهو مهاصدا ءهیلع در و ۱

 م و یر و تب اوج هر يفس ولا دہطاف هصذأا ) هدهعق دهع ودالو

 شاار سننذا كامو هیلعو ىلاعت هللا لص هللا لو سرر درلنبص مرالغوا |

 | هناتیضن رعیبع بواوا سود ام نایفسولا سا ردرللکد رداق هکعا ۱

 1 تعاعش ندد و لا هک راوح یدک یر نسطابا ا یدتاو یدراو

 9 به يا یدتا یا سی هدا هداز ی مص تلم مزا ا

 سو هیاع لامع هللا یلص هللا لوسرو یدتک ندلا شا نایفدسس وا

 | کاهدر هن ف نالوا یسض رم قالسخ كلا یدخا مصعهک تع رع و

 كپ مشيا ےب لعاب یدتنانایفسوبا ردلکدرداق ھسوک هکسات وسزوس
 لو باوصر کر مام هل یس هراح کمر یدک یدلوا لک شم

 هکز لوا کرکب ندنا یه نس اسوا وا تاکم و نسی دعا یطاس لع سوک



 || یرافللح ندبناج یکی ان هکنسرد بورغاح هل ادناب زاوآ و نسراع اق ناه
 ۱ نامرده<.درد نب هاکعد هلل وب یدشا نايف وبا مدلا هع راوجو ناما

 سا ملت یخدهراحرب یرمغندنوب رواوا هکءرون ص یدتالبع یرواوا

 كب اج یا ره ہککو لوا هاک او كلی هک, دا ادل بوقااق نایفسوبا |ا

 ۱ هبع ادریک راوج مدع هکر دو مدیماومدلا برا وجو ناما . رافال

 ۱ هک ن زاعوا ندتس دجاب یدشا توراو ۵هللالوسر دیم ا

 ۱ ی زوسو نس نایعسایا یا ید ترضح نعهدبادر یک روج م

 ۱ یداوال , وط رگ رعس تدءنوجح یدک هب هکم نایقسوبا سا نسرلو و وب

 تعمیم هد نو ود ندند نایق سوبا هکر دشود هلاک شد رق

 شی هب هک هک دیآ یدو ہیک نایف-سولا نو هکر اردنا هلواشع |

 لرم نس مو درک مک بع یدتا ده ےس ه> وز یدریک مدرس هزاخو

 شن لوا e هد نی2 هر كلو رد دود هر واد یدرک هس دن د

 یرات اک ن ؟نابفسوار ک د هککیدت 51 بو دی هساا لدروک" میلی ۷

 ٠ ال و5 ولد نیس نس ی ؟ رج کل رلوسر 6ا لھ یدلب و برس لیصلا ع

 | تاق الم لا شد رفنایع-ولایدلوا حاصنو> یدرتسوک رله روخ ال ءو

 || نک مام یدلوا لدروک تحصم هکرابدتنا لاوس ندنا هدکیدترا

 كنج هل نسشمامروک شاار می راب دتبا شب رق یدابارب رفتیرالاوحا

 عراف هکک دروتک ی ريخ ملص نو هاو هدامآورضاحهک درو یربخ
 کن راوج نه > كفرط یا N لرد نس یدو زالوا هداژآ و

 | نایقسوا هکر دات ) ردناساهرلنا كا ضقت یکی راوج كنس شءد لآ
 | ۵ ءارضاحرفس ۳ و هيلع یلاعت هللا لص ترمضح لوا رک صا ۔ک دتک هر هکم

 رنگ یرفس بارسا ه اه هللا ییضر هدد دص هشیاعو یداوا لوغشم

 یدتا مايد هتم دخ لوا ځد هشیاع نرمضح یر وب ودد تبا اره مور ضاح

 ]| ردهدنک رادترفس بایسا هشداص هک, دروک بواک دنع هل ایضرقددصل اركب وبا |

 | ىت رف س للس و هيلع یاعت هللا لصر مغ دکندروص ند هشداع

 هل وس هسداراو یار ر هل وار ؟۱یدتا رکب قلا ی دن د مراتب هساا(عردراو

 کا هدل اوو قلدص یدد ن ۳ هش هشذاصع لالوا هدکر ادت ی درب

 أ توراو هنناقكنارکبوبایدریکو را نولکیدبا هدهرمشط ترض> لوا

 ۱ رکب و ا یلب ید عا ترمضحیدعا رو هظ ی هیعادرفس هللا لوسرابیدتبا !



 ھه رزوا زد رو یب یدتا ترمض> e دن رزوا شب رف یدتا |
Eg مهراصيا لعذخ مهللا) یدتاو یدید توط نع ٠ 

 بوروک کد رفسات یدرو۔.ید هاا راسو ( ةغبالا یورپ الف |

 لوا نکآ بونارضاح هرفس قلخ سپ ردا كرادتو لیک قب راحالس
 هللا یی ص ماع درس هکر ارد او ( یدراراب اف رد هندناح هب ییرع كر طح

 فارطا 4ذ دەو هبقک دیک هک ا یدر دعا ط ص یرالوب اسو ها یاعت

 هبارح زورو هراد> هکیدردنوا رارمح هر رع لتا, نالوا هدنسحاوا و

 مات هلوا لخاد هبه دم لسمو لکم هدنلوا كناضمر هامرانروتک ناعا

 هد دوعوم تو 3 مصناو هنیهج و هنب مو راهش برع لیابق
 | هداوب رلثا هک یاس یبا رلیدشربا هتتمدخ لرورسلوا بواک هه دم

 ۱ یک دریا هک و رایداوا یر شل تولک دن زیمدیدق

 یبا ن بطاح یدلیق معه» یتتع رع هکمتاولصلا لطفاهبلع تاخاک |/

 لوسرنا شب رقلارشعماب ) ہک و ینومصیدزا بوت کمر ھا رق هعتلب |
 هسراوزکلاب هب هکءرکا نوصع>ادخ لیسااکرمسب لیللاک شد کءاج هللا
 ہد رک لص یدنک هلق زاحا هس هدعوو هر و ترهل لاو قح

 هکرد اون نوتکم نوع2* کر داوا جد تباوررپ (مالسا او زس هد ارب درب

 ن ەمرکعو هب هبمان ناوهصو هور عن له مند هعنلد یان بطاح ںوتک وہ :

 ?ENE اسو هيلع یامت هللا لیصریمغی هک ردشازا هلهج ینا |[

 ناب هکم a کا ناعردشهردتا ادنودد زر 2 ها رع دانا و بودا

 یزید هکم داید ردراو قوفح هدزمارا مر هلکرس هدیک هر یربع
 هلورع هکتروعر ندنسهلبق هش وعیونکم لواو مالاسلاو مدنا رادربخ
 یدررد دونک هدن اورر وهراس ما دن دآیدبا لوةوادازآ یا الوم

 درر و نولا لزق نوا مدق ترجااک او هر دشربا هسا رگ هکی درب واڪا

 هدنما یسوک روا كنحاص بواا نب وک۰ كیطاح تروع لوا ی در و

 هت صج ندنامس !فرط یلاح لواویداوا ناورهبهکم بودا ناهن
 ی یوذغ دن مه ولاو یاوعلان مس رو ییاصا میل ع سد را درب ورم

 نر عهد اورر و ی یدنک دوسان دادعم هت رد هوا هدتا ور و

 عضوه ی راک دید خاخ دور کم روط هکد روب بودا تبلطی ری

 ۳ وکم لواردراو بوتکمرب هدنروع لوارسرواو» تروعر هدنآ هرکس 1

۳ 



ga ¥ 
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 نور رلب داوا هناور هلو هجوم رم اهل تارات یا رم لع كروت ۲ تولآ

 سا یدلناراکنا رلب كدا ی وکم ن ارا هنروع لوا هدخاخ ا |

 نیدصق كغودوریکر اد داوای وتکمراب دارا هماغه مات ناا ق ئاو باوئا | |

 هزب لسو هیلع یاس هللا لص ریمغب نوه> ادخ یدعا ىلع راپ دلبا
 لوا بوکچ جاو راب دم رونک ربخ نالب ندک وک اکاو یدایوس نالپ

 نس ر ر اقیج ی وت کا یدعا و یدلوا هلاوح هش رزوا كنروع ||
 نسرر ةيح ی وتکمایدرورب یعدهدتباورر و نی رهدبانابرع سدوخ ابو 0

 | ردد هدنشیا يع هکددروک تروع نسروق ه دا وب وب کشاب دوخاب و

 | ین ونکملوا یبعیدلبا مسن ىلع بورافیچ یب وکم ندنگا كنج ص

 بو درو ک هن روض > یطاح رورس لوایدروتک هاو كار ضح بولا

 || هللا لوسرا یدعا بطاحیدلوا ثعاب هتسد هناکس هکع| یشیاوب یدتا

 رد اعا رییغتو لب دہ دو 1 هومن نو هعروس لب ےک

 ندن رافال كشن قو ندسشا رق ردمشم اها ۲ هنل وب دادنراو قاشو

 رد وب مع ر هردا ٽباج یلامو یا و لهاهد هکم ۰ I ان 5

 هدو رطلوا هک ردراویراب رفا كن رب ق لد اکا نرحاهمراساما

 هشد ری وتک هو هکمدلد راردنا تیاجو ظح ی رالامو لها نالوا

 هد هکم هلا هظح الم لو هک وا وا انا ق>ر هدرارزوا هلکهردنوک

 یرمع ندنوب هل عد ند وارداص و ندنبراهدنا هظداع امو یا عو لعاب

 هک تالوا اکآو تال: ی دتیا مسو هيلع ىلا هت هللا یلص هللا لوسرردق وب ثعاب

 هطاح هلع یل اعت هللا یضر ناطخ نی رع راب وس یرغ وط بطاح

 ساف ی4 و ه دکم مال اأ هیلع روع هکنرم هللا الت او ىدا

 یرا |توژاببو a هسا ۳ نسیدلوا كلاس هرالود هح نوع ال وا

 ترڪ روا ید كف انموسش هللا لوسرا نب وق نسردا رادرب>

 هدمس هو رع رد یاس وا أ و و هد ریس ال دت عا هار ص ید

NEدف شام اولا لاعو ردد لهالع اطادد هللانآ ) و  

 ہعاو) ۵ ہد اورر و a) ۱ ۹ بس و دوو ( هدشاورر و ) 1 ترعع

 رع یداب وس یزو سوپ ترضح نوچ هکر ردباو ردشهرویب ( کل

 ردلعا یلوسرو ادخ یدشاو یدلوا ناورراشاب هرطهرطق ندنرازو
 او ذهن ال اوما نت دا اد ا ) یدلوا لژاب هد هصو لوا af ؟ تاون 9



 رزرو یدوهد ر یسل ر ندادلخ هک رار دباو (ءالوا ودعو یودع

 1 ید وط شوءاخو یدووا قبا وب هدزام مایا نوک یساریایدندا

 ۱ جد ماما هرکص دنا یدد مد تا لو٥٤ بواوا ےہ لال اف لد

 ى ھەر هام فال چر ےھ مدعم ندزالوا ناور هندن اج هکم

 ۵ س هل میق م جا هلا ی دکزو فن یراصاا هم داف وا ه بش هر <

 تعاج ۳ ی دام كب روح هک راهش ود هک ل وا قلخان یدردنوآ

 1 صام هدلول یزا ندئاها رکشا لوا ی ل 8 اث ن و ززا

 || هرزوا یس هقد رطمالسالهاو یدشرا هرکتللوا ی جا طیضال انا
 ۱ ضرء کا بودا مک DN كناهلبا 7 لوا موق یدلیا تی رانا

 || هلفا وا یتوادع اکا وربن دتیلهاج نامز كنهماثج نب مک نکا رایدعیا
 ندنسوفروقیکیدتسا تم هرزوا مال سالها دم رطیسعب ییانععوب

 ۱ سابل ك لاو یدردل را او یدلو هل ج هن رزوا كا بودا لج هلءاوا

 ۱ لد هرب رک دا دا مات ییوقرط دل لواو یداایعاتمو 7 هودو

 ۱ ۳ ید ن و->و رادود ورک نسععسواو ارادا كا

 ا 5 هللا لص هللا لو سر هکر ابدتشا رل بد شرا لوط ود یر د

 رل داوا ناور ا تر رمّصح سد عا هح ول داخ د لسو هلع

 مصبیاوب و ردد شرا دم ای كلرورس لواهدل رم« ی راک دد ا۔ےھسو

 هللا لببس یف 2 سصادا وئمآ ندلااهبااب ) یدلوا لزات هدنناش هء احیا

 ۱ هاورحا ضرع نوت انموم تسا مالساا مکا قانل اولوعالو اونيو

 ؛ارورس لواو یدلک سح هکر دلقن ( ةربثک مناسب هللادنعف ادلا |ا

 0 رور عە لوا هکید تا س ااو یدرووا هرزوا یزردد ۵ دنس وش راق 1

 یرع اع كلا دو هيلع هللا ىل دص هللا لوس هیلیاراغفتسا نوه
 ۱ ۱ هکیدر وب یدنشاوا سسنکشهیرطاضلرابعاک اکیا ع سا ودا للتو

 | یدتک نوااق ن د کا كلر قر هلغا ا ( كل هللارفغال )

 هرکصذداوک ید ام هکر اردبا ی دعا فسأت ت وليس نشا كن زوک و

 بولا لوق یا نیمز رل بد تبا نفد نوحو یرلیا لەت هرخا نداد

 لوبقرب یا هب رایدر دشرپا هلرضح لوا یرپسخ ول ی دنآ هرمشط
 ۱ لو یعا بچ هه نو نان سر 6 دعا ثر صح رشد 6و
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 ا 1 و نر 9 هد و کریس هگیدلر د لاول قح نکلو ودعنا |

 یاس قح هکدروب هکر داوا جد تداوررب 9 هردم ی دارحا هرس

 نوهگنا هرس وک ناب شرب 9 ا و رس ۵ دوو كلود نود هکر اد

 نوهااٍتداا لاوزل السلا هیلع ىنلالاق) هکر دشلوا دراو هدشداحا

 هضاطر یی كاع هصعاا ( قحر سس "یا مد كفسن "ھ لای |

Cra ۲هدأ رطاو رلددقارپ ك  E3 هد وزن تاس تاد رب دزد س  

 نت تارا ( -عا هل و ردرلتمزاب یجدرل محو رس همان سەب

 سو هیاع یاس هللا یلص اع کہ هکر درلذهروتک یلاعت هللا مهجر

 هول هش رب هد شن لبه یوتکم ما نبا ه دشاورر و یرا-هع مهدوا

 هام ه دلوقر و نوک هبنشراهج ینوک یصنوا كاضمر هام بو وڏ

 ندنارهط#تاحوزویدقیج هرشطند هن دم ینوک یک ا كناضمر
 هاک رکشل م لس ورق هنع وا هکیدروس و ی هل ن اس ما ما

 رازوبدب ندرارج اهم رایدتا رکش) ضرع ه دءضوم لواو رایدزود |

 ندئس هلی دن زمو فا رولو را كد ترد, ندراضلاو ی

 تآ سأرزو و شون هرز رغآزوب ه د2ا كراناو ی دیارلثلک ید

 بک, یب و تآ زوتواو را زوب نرد ن دبس هل ببق لساو ی و
 هجن كولو لواو ید ندر هلبقراس كاذک را زویشب ندورع نا

 لصاص نوح یدالوا نگواعم یر ددع نییعد كرلناو یدیشآ کر ذعاج

 زویک» ۱ یاوعلان رز مو هلع یلاعت هللا یی ص ترمه> 09 دز ید
! 

 رد! اکو راز هنر شم در دو و هک درو ا کار دعیاط هج ک وا هلبارا

 ملس بو یدلبا ماست هل ایق راسو راصناو نی رجاهم بودیا بیرت
 هل جو رابدارا ببرق دکبو راب دشر ا هدسا مع لوا هرم طح یس هلق

 یرایضعب ندنسلاها هکمو )یدیاولنا یک او یداراو یر هرمن كنس

 لوا هد وت یدا ر رولک تورج ند f ل دص تركه هر دن لم

 لایدا بلطاادیعن ساع یر ند هلج لوارابدشو اق هتروح

 یدشرا هنرضح لواهدنلّزبم اسیقس .دەغللاوذ نکیارولک هليا عو

 اکاو یداوا رورسمو E شوخ هدک دروک یس اع تاب هجری

 ہار هیرمضح لوا یسخ ۲ بورد وک هی هش دم عا ه و دا صا

 بالما دع نب ثرا انب ن ایس هللا لوسر مع نبا ید یسد رب و هلوا



 رغما ند هيما ا نب هللادع هللا لوسر *۶نبا ید یل ربو یدبا

 رانا ه دناقالم لو! )سو هبلع یلاسما هلا لص ربمغب یدیا یورکلا

 زسنمرح قوحو اذاوافح ق وج هرورس لوا ار ز یدمبا تافتلا

 یدلبا تعافش ن دنرمضح لوا یرانا هلس ماراک رخآ ید رلشبا راکل

 | رل داوا فرش« 4مالتسا قرش بولوت لو هتسلح كرورس لوا سد

 هکیدر دنا ادن هب داش ترضح رل بدع > ند دن ده نوح هکر دامن ) :

 هکر داوا ید تیاوررب و نوسنیا راطفا نیت او نوساوا عاص نیتسا |

 | راطها هرکصف دنا رایداوا عاص لد ههضوم یراکدید دیدک ند هتدم

 ۱ رلیدشا لوزن هل زیم ن اه ع نوح هک رد وره ن دسابع نیا رلیدتا

 یدردل اف وراقوب تولا هللا ید ل وا و یدتساوص حدقر ترض>

 ید راطفا بوگاوصندح دق لوا سی راددروک ینا سک ره هکایوش
  هدنوکلوا ترمضح هک رد ورم ندریاجو یدالوا عاص هجتراو هب هکمانو

 هکر اد | ضرع هئرض> لوا هر کن دک دعا | راطفا بوتا یب ۶

 هاصعلامه) یدنا ترضح رارویلوا عاص بویکیا راطقا رل ہیک عل

 اا رک هوا نارهظا انوجهک رد را ثمهرونک هدتاور (هاصءلاپه

 : رلیدتا لوزن هد هضوم لوا رابدشراردل و كس دف ت رد هراو هر هکم

 را ك کبانوا هداورر و ) را كب نوا هدنرگشل كيرضح هدتقولوا

 هدنرل فانوق هھک لوا سکر هات یدروب ترمضح ی دیسشلوا مج
 راد رخ ن دنلاوسحا كربمعب شارف كل د هتفو لواات ولید اراش

 ترضح لوا هکید راروا ار ز رابدیا هرزوا قوخ نکاو یدا رلاکد
 ب وقح هرمّذط نس رابدشا هرایفس وا ر یک رک" ها دصق هر هکم ها

 ۱ رو ولید ناما ر كدا یمشو واق هد رکاو هلا ر د راورم> هن

 | ند هکم ارو نب لیدب و مارخ نب مکحو برح نین اة سونا سد
 یی ی داو لوا هکرلپدروک راددشریا هنس همت نارهظاا مات بوج

 یس هک هفرع هک هللاو ردنراشفآوب یدشبا نایفسوبا شوط شنآ مام
 ردیشتآ يود هعارخ شا وا یدشا اقرو نب لبد ر یکی هراس 1

 قوسجشتآوب رداذاو لسقا یوق هعارخ هک هللاو یدتا نایفسوا

 ۱ رابدروک ی هج نوح هکر داوا جد تاورر و ردلکد رانا تا زا

 ۱ ی نر ول ۹ با ورل بدق ر وڌ ا زاوا 0 يص كرلتاو ||



AE 

 ی لر ردرلشهر ll ۳ تاج بودا عج یو «!as رح ردعک

 نیل و ی وع رد هدا ز ن د هغا رخ راتو ی دتا ید

 س اہعهلوا سد 1 ینیلدقا راج اح یس 3 هفرع رکم دم زوک نت ماب

 لوا نوح ی دتا هکر د ور هاء لادن هللا یضر ندبلطاادبع نیا

 11 مدا هعدنک یدنک مدروک یراشن ۲ لوا هدنار هظلا ضش هک

 بلط ناما ن دیدنک بولک شل رق مس و هتیلع یلاسعت هللا نصر م

 رولوا لکشم یرالاح كرنا هسررمک هر هکم هلبا رکڈاوب مدعم ندرتیا

 ب ولوا راوس هنن رطات صوصخت كنرضح لوا سپ رولب زاق یراکوک و
 دیح وطوارب هک داش هک و م دوصعم م دشرا هنعضوم كارا e مدروس ٠

 تروص توشو او هتح اح لهارپ ردك هب هکم دوخایو هجدوسر دوخاب و :

 بودا رکفرپ یخدرلنا ه زدشرپ اربخ بوراو هب هکمات ملیوس اکا یلاوحا |[
 تودیشبا ین: رازوآ تال.دب و نایفسوبا هاک ات را « روک هراحرب هنب راشاب |

 3 ندمزاوآ نب یجدرلنا م دد ډل طظ! ناب بودا ادن و مدل ییکیدیارلنا

 | رداضفااوبا یلب م دنیا نر رلیدید ندیا ادوش ردیم لضفااوبا بولی
 هلباراكم نواردیلوسر كنادخ هک اکسیاوم دتا ی ر دنرلنوب رلردتارلنا

 كرط قوب مدتنا ن رده هراج هزبا یدتا نایقسوا ردشلک هرکی رزوا

 ناعا نوعا كسو مهدلبا ها ترمضح ییسات لوا راوس هدرا

 بونود معکحو لید ویدلواراوس هن درا كرطاق ناف ونا مهر. و ویلید

 هل نایفسو | حد ےکحو لیدب هکر داوا یخدتیاوررپ و ) رایدتک هی هکم

 ۲ ارز دل وانام سو رلددلک هنحلص ك ھالا لوسر سد رابدلوا ها رخ

 ین ره و مدلک ەن ایروا كم اک ر کش لب وا | هش دراك رط اعییایقس وار دنا سابع

 هدتفو وکر دیک ول تو ذغاا موق لوا هس دا مدارغوا هن رزوا ڭا

 نسو هيلع ىلاعت هلنا لص رمو هرکص یدیارارد یدلک هرک رزوا

 دربمعب ویدیارارر وتوا هنن رارپ هل بوروک یمعب دا واراوسهرزوایرطاق

 ضرعناکب چو ی دیاررید ر دیک بوچآ شلوا راوسس هن رطاقردیع
 لو هدا ز یشن ۲ كلا م دشرپا هنس هچ>خ كاطخ ن رعان یدیارریا

 ییایعسوا هدهدرآ نوح یدّمط 9 هدک دروک ی ل ادتنا یدا شفا

 مد هللا کهدندزا كسا و یدتا بولار مع ندر نام یدروک

 1 ردراو ینایاهت ردراو اماه كیا یدرک هلا از هلل دار دزایفس ولا

 تب ِ : تے دت
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 ن دز هکیدلوا ناور هنساجت كرضح ندزءدرآو یدکج جاق بود
 دخ هلانذا هنلنف كتا قس وبا توراو هاو كت مع> لوا م لدم

 مدر دشرپا هنس ي کل رمّو> ییعدنک مدعم ندنا بودا هکوا هوا

 كهللا صختو هللا لوسراب یدتا بول ر | ندمدرآ ر ع لاطاقو

 ناعا یدابا ناسحا رفظ هدب هش . رزوا كنایلاعت قحردنابهسوا ی :یسد

 مدا ن ردا سابع عاروا ی یش وات رود نامرف ہدااح یی داموا یتاماو

 ینا نمروط رع اا راوحو مدر و ناما کا ن هللا لوسراب

 دالا لوا ناهس ن ایم سوا یا یدتا ترضح زسا كمرداوا

 یزوسسوبرع مدیا هجن ییازعو تالاب ی دتبا ناسیفسوبا نس هاو

 || یدر یزوسو موا هدنس هرشط كن ەوح رکا یدشا بودیشیا
 مدررداوا نس یدبلوا تمرح یس كيرضح ییعب ل دوم هاو س

 ۲ ندندلوا ندفا نم دبع نب دکن[ كنس كنايفسوبا رع یا مدعا نب

 كنا یدیلوا ند دع ییرکا ر دو وب یس هلادهډو رذعرب ج یرم-ع

 تن هعد هل وا نساتص یا ی دتارع كدرعتا هفلام ردق ول ف

 | بولوا هدنابح مابابرکا هکیداک شوخ ردقلوا اکب کاکیداک همالسا
 ترش هکهرولس ار زیادنا هیلک شوخ ودهاوا نیا هسلک هالا |

 بود نیکسل یر ترمعح س یدک سوح هدا زر هرم كدا

 1 تودنا وح ۵ بک رداح ی لا ییایعسوا ڪک وب سامع یا یدتا

 : ح ایم یسارا م دروترک هک رداح اردا س [-.عروتک هش حاص

 نترصح قدراو ےس رع> نسو دماع ك ۳۹1 هلن | یلص لاعدیس هدو دلوا

 ا هللا هک یکدلک قو نایفس ولا یا کس یاو یدتا

 ماناي ا 0 DS س هل کد | قو دور قيال هیهواا

 هلب وب اکب نس مک را بر دف وب کس ناتا ف
 ندهنلارا ردوو ادخ یرع ندهللا هک دل نسرروب فطا

 یدتا ترض> ی درردشرا ددم هزب نوک وب ی دیلوا ادخ یرمض

 نس هلس یمشلداوا لودر كهللا ن هکیءدلک قو ناسیفسولا يا
 مدا ی ردا ساع مدیا هرزوا كش لد هر یدعت یدتان ايوا ۱

 اک ناعا وارث نسر دازوا یزو سر هح نایقسایااب کال و



 هلال نا دهشا) یدتا ن اسوا رروا یکن وب رواکرع یدعتالاو

 نایفسوا هللا لوسراب مدشا نب ردنا سابع ( هللالوسرادمش ناو هللاالا

 || هکرویب ناسحا هسبترب کا ردیشکرب ولتبح ههاجو فرشو رخت
 ۱ لد>د نم ) ی دنا ترض> هلوا م رکمو زرعم هدئسا را یسلاها دک

 هاب قلغا نمو نماوهف حالسسلا يا نمو نعاوه ن ا-.ةس ینا راد
 هکنک هب هکمو ی دلید روتس د ن دنرضح نایفسوا سد (نمآوهف
 نب هللالوسراب یدتبا ساع یدتک ن اب وا نو ی داوا نوذ
 نواو!تالاس نف رط داع هد هراو ه هکم نوح کد نیما ندا فس ووا

 لکو شو هک وکوب ی السا رکشنات هللا سبح ه دلو یتا هلوا دتره
 دظذاحم ینا نسراو یدتبا ترضح هلوآ نکقم هدنباق یدک كولناو هروک
 سابع ن وسروک 0۳ ركشا كننلاعت هللا ان روعروط ه داع كر بولیق

 نایفسویا ی دتا ادنودد هلطتحا اا ر وشد را ن دند رآ كنايفسودا

 یدتا سامع رسرتسا كعیا یر دغ اکب ماه یب یا یدتبا بوفروو

 بودا فذ و ه دساحرب هکم داد د نکا وا ردع ه دوان لهآ قو

 || نیدونج كنيلاءت قح هلب را الس شلوا ایهمو بت ره نوا راک رشم

 | یدروغروط هدلع یفارغوا لویرارب ینایفسوبا سابع سپ نس هروک ||
 ندا یهورک رهو را دنک بوک مالسدارکسشا هورک ه ورکات

 | هکیدارڕد ن ای2 سونار دنا نیول و فب رعت ید ساء ید راروص

 || تعا-جج صاخ كهالا لوسرسپ لك د محهم مب رلنوب عهیلی یرانوب
 شاوا راوس هر اوص 0 هک. دروک نایتسولا یدلوا | لس

 | تیحاصمترضح هلارلناو مضح نب دیسا هدنفرطر و رکب واه دقرطرب

 | یس هلجراوم یمک و هدا ییکراصنا نابعاو رجاهعر اکا راسوردیا
 نوچ یمالسا رکشا ن ایفسوبارلیدنک بوک را ریکت مسمو لکم
 سابعیا یدتا بواوا هربح یرزوک یدروک هللا تبیهو تمظع لوا
 یدتا س اع شوا مظع 2 دانژ ییئنطاسو یکدم كالغوا شش ادب و

 | تنطاسو كالموب نسرید ثالء اکو زوسنه نس نایفسوبا نیکسم یا

 ۱ كنهداسبع ندعس نوک لوا هکر ردناو ر دتلاسرو نوب هکاب ردلکد

 ۱ نوک و یدتا نارد توک هل ارقن كم یدسا هدا راصتا س

 همرح لها هکر دنوکرب نوکوب و ر دیئوک كکد ن اتو كعسک شا
 هراصاا ی زوب هرکصادنا رردا لیا ذو رو ی رفو رازغیا تعرح
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 ناتا لدحا موب نوکو حرزرخو سوا هورک یا یدتا بوردنود

ENلوا نوح ( رامدلا مولا ده ) یدتا ۾ سابع نایفسوا ردک رک نک  

 راد شرا هن رار كناسیفسوا یالاهص اخ كرضح لواو ترضح
 ی رما هکعا كاله بورق یکموق هللا لوسراب بودن ا دارو ناهس ولا

 یرازوس یکیدلی وس كدعس نارفسونا سد قو یدتا ترمضح دعا |

 نالوا هلشد رقو نوصقح هللا ی دتاو ی دلبا ضرع هرض> لوا ||

 ن احا ه دنرلفح و مک ندنرنات بوروی وفع یرانا نوص> كتارق |
 نسک رګ دا تج ی هاب رقاو یکرکب كفلخ نس ارب ز لیق تفط اعو |

 رد وک تج ممنوکووب ردنعیا اطخدعسنایفسوایا یدتبارورم س لوا

 كنیلامت قح نوکوب وردنوکیکیدتبا زر زعیٹب رق كنیلاعت نح نوکوب
 1 یکیدردیک سابل هسوردنوک قح هلو ه داز یعطعل هب هک قا

 هلَأ رو قفرو لآ ىلع ندنلا دعس راو یدتا هاضن مییعو ردنرک ||

 ند لوس نرضح لوا هک ردلوا حد تباوررب و لوا لک اد هک«

 بولا ندا فا هدتاورر و ی درب و دساق ییغوا ٩۱ زور تولا یلع

 یدنا هدربز حد ی ه_مص £ اوا كلر یدر و دعاوعا ن ریز

 شریک هبهکم بولا نددعس یلعاضت ره یلع هکردنکع هلهجو لوا |

 سدو ییعوا آه مک لوا نوعا بدیطا نب رطاخ a هرکص هل وا

 دو رجب ید صار ن داعوا هک اداتم a و دهد ها وا شارود تار و

 ۱ هرب تورو دلا ل دس3 ۳ تودنا ساغلا ندرمع> ود هوار داص

 دات ققوتو مجوب یسصهب كن هه تااورو هل وا شهردرپ و |
 ترض > رل دشرا دعص ود یرلک دید یوطید نوج م السا رکشا) ردا

 هل وش ن درک شل لوا نوکلوا و رایدتا فقوت دک هارالوا
 ۱ ندنبدلک كرمضط وا تشد رقویدشریا هنشا لراغاط هکیدعل او راسغ

 یارولک هلبالیا هک رلیدروک ندقاربا یناینسوبا نوج یدیغود ی راربخ

Nرکشار سلوا قرع هدالود 9 نها رع سس یاو یدشا نایفسویا  

 هتمواعم ها رانا ردراروالدیراولت | رک ۱ كناو یدشر | بولک يطع

ESلخاد هکل زمم كس ےک ره یدتا د و ر دقود ققاط  
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 هک عکره و هلوا هدناما هغارب نح ال تھک رهو هلواهدناما هسارواوا
EYهرمک هعارح دیس کیک روا هدناما هاد یسوناق بو رک  

 ۱12 ارادو , هکر دربخ هنود هللاكصف رلیدعارلنا هلوا هدناما
 رص RTE یاک 2 وا وا ندنای دری هیج هژلاهتس | دیه یسدح وز

 رلءاراوخ اکاو یدشت اب هنااقص كلا قس وبا بواک تونم هدیا لمح و

 رازو س هلبوب ات كردلوا یبهجوق قجاو بلاغ لآیا یدعاو یدلبا
 ادخ هل اره و هلروخردق کاک داب هیاروخ نب یدشا نایقسوبا دن وس زا

 ه دکل مراو هعروط رارروا کوب وب كسیازالوا نالسرکا نوععح

 یوط یذ ترمضح نوچ هک رداوعنم ) هلغاب هکب رزوا یوق بوروآوا
 ےطعت هب و دن هلکنا كنلاعت قحو ی دشرا همضوم ی راک دید

 هک دانا هطد- الم یاثعهود یدروآ یرکشا هتسارآ یتیدروب مارم>او

 هراکشاآ یدعسو یدراعیح اهو ناھ یودنک ن د هم یلاعت ق>

 || یلاعتهل اعضاوت رونلبا هلاراع یب تمظعو تکو شو هللاراوس كب هع |
 ۱ دلو زاوس یوا كنم هک هک هلن وش یدک دغا ا ٩
 لاح لوا هک رداوا جد تیاوررب و) یدشرا هنج غا نالا كود

 لس ها ن رجا هم هگندروب هرب زو یدلبا ر کش دک“ ہرزوا

 ۱ غا“ دصاخ كنرضحو هک ندالو د ادک ندنف رطوراقود كن هکم

 | د هبهدایعو هجتشرا کا ترضحات هی ورلبا ندناو هکید هنوج |
 هرس ندک دک یرلکدد هه دم هين هلبار اصنا رکا هکر د روم ِ

 را هن عمو هنیهجو رافعو لسا هکندروم مکح هدیلواا ندااخو

 هریک ندستاوب طرا ندنفرط یغاشا كن هکم هلبایرکشا برع لئاسق

 اذتبا نقل رح لا و هکند هدذس هرشط كلوب یغاصسو

 نایلوا ی لس یارطا نب هدسیبعوباو یدا كاکب لوا یکاکب
 | ن داود رخاذا یسو دنک و یدردنو؟ ندشود یدار نطر هلتععج

 هل-ج هرو دا کک هکر درو هش هشاوط هل-جو یدلوا ناور

 هک درود ورا هلا هاو هب را هللا هک نیب ام و و

 نک کدر کر ادا را هروق هعضوم یرلکدد نوح نیس هو یدک

 ثرابدا قتل 3 قد عب باو ورعن لیهسو هیمان ناوعصو لمج یا

 هدعضوم یرکد هم دنخ هلتعا جر نددساحاو لیذهو ندنانم دعا
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 ۱ هر ۰ هل ارادا هرورضااب ا رل دلشاب ك هب راس بوغان قو نا

 3 رزم و م اركا ر کەم هک هل وش یدل وا عقاو طع كاج تودا

 چ وا ندرکب نب یشک یرکب رادد-شرا هءهطوم یرلکد,د هرورخ بب رق

 ۱ یک یبا ندم السا لعاو رلید ردلوا ندلیذه ےک تارد دوخاب و

 ۱ ریمخی و یدیاریاج نب زرکیسی رب ورفشالا ن شجیسب رب یدناوا لتف
 || لاژس بوروک عاش علقو وکنس ندقاریا سو هیلع امن هللا ی ص

 ٣ رایدتیا ںا صا یدد یک دعنا یھ ند هلدادم یرلدوب نیردو هکندروس 1

 || راناهدلاخهرورضلاب و ردراش 2ي هکنح هلا دلاخ تعا جر هک رد ود زظ

 ۱ ترضحلوا یدلوا نکاس هتد لوا نوح و هوا شل مزال كتالنح هلا

 | دلاخ كدتا كنج نوح ا یهد ند لتا دم یزس نب یدنا هدلاخ

 | عفد یرلذا هرو رضااب رلي دنیا ادت | هلاتق هلم زب رانا هللا لوس ران یدتا

 | ند-ءاع نبا یارمطو ( رخ هللاءاضق ) یدتا ترضح یداوا مزال

 ٠ یدلوالخاد هر ۵5۶ نوح سو هیاع لامت هللا لص ریمقی هک رد اتباور ۱

 لتق یب هکم لها شکچ حلق یا و نب دلاخ هللا لوسرا رایدتیااکا |
 ےھنع فرا ( هر د هدلاځاتیدردنوک قدر ندباوصا رورمس ل وا روا هدا ْ

 || لوا سپ هد همردلوا ییهکم لهاو زدلاق یعلق ندرلذاینمب (فیسلا |

E 1۱ ) مه يف فيلا عض )5 نر یدشا ب :ولک هناق لدلاخ  
 نوک لوادلاخسد ی دد رداوا نک هکلاوروآ یا3 رانا ىد ا

 کا سا ذ,اع لاعا هللا لص ترضحو یدردلوا نیک شک نده لها

 ۱ ندک درد كح کلا بور دل وک رب کس نیدااخا یدشا بودیا تاتع

 ۱ کای توت هلا لو سراد یدتبادلاخ لدتا یالخ هما نوک نیس درکص

 فیسااعض) هکلب یدع د یک كفيدروب بولک اکب هریک ککیدردنوک
 | ییینک لوا لسو هیاعیاعت هللا یلص هللا لوسر ترضح یدید ( مهیف

 هللا لوس راب ) یدتا یش لوا مديد هزاکسنب هکیدروس بودا راضحا ۱

 E یکریخ كنس ن نکل كدیشم روم و د ( مع فی.اا عفزا

 "| من هدرب یرلقاب هو نشان یک زا یزو داور ی الا

 هبرحو دا رع درکا یدمهرف فسا" عض بول ابط هب رحر سک وک

 | (ملوسر قدصر هللا قدص) یدتبا ترضحیدید مردیا لاله س هلا
 ۲[ ندشل ةا روشن رک ا هکم دیشء د ننوک یرلک دت | لی رج مگ
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 نکلوو دیشعا ى4 یب اعد قہ نوک لوا 2 هديا كاله یدک شع

 سەر و کج زو میم نادیح ندا كن ریه هد دارد نوکوب

 هک عموب
 تعاجرب ندنراد ول هکمهک راد: | ضرع هت سطح لوا یداوا لخاد

 هب هکم نوچ هکر داوا یخدتیاورر و) یدایاروهظ نو

 زاوا یدروس 4 هر رهوا رور م لوا رارو هد ا هللا عم تویوا ط.ص

 ندنرلک داک هات ترضطواراصذایدلاتوعد ۲ و یراصت | هلا دار

 لرابمو رداوا نت رلشاب واو طافس كل هکع هک یدروب ترضح هرکص

 صا ساید و (اد صح مهودص>ا) توت هرزوا یار لوا ىلا

 لوا نایف سودا رلددّسا زا ینادنواو ساوا ںوکج مد هکبح وم

 ۱ تان اک دحاوخ راد داوا اله شب رفقدجا یدعابولک هاو ترصضح ۱

 ۱ رة ھر یل 1 هکر دنیا مها تورو چر تآواصلالّصا هيلع 1

 وق هنفالغ یکی را ےلیق ورک ندعسیدرو- هکر د لوا ځد تااوررپ و
 داد قو ره طا رلدا ھے س لق هعار الا كمردلوا 1 هر ۱

 مالسا هما نده > و ورډرازاګ هک همرداوا ی راق داوپ رغط ندرکبیب
aراددتا یقالحا دعا شا هل رظ لصدوخ اب بوئاو حق ءونع  

 هبا هیلغو رهق هکم هکرلیدلوا بهاذ اکا یلاعت هللا هجر هیفنح دا

 لهاو ی داوا عقاو لاتو یدشبامعا هلاتق ترمضح ار, ز یدناوا حح

 بهاذک !ییاعت هللا حر هيعفاش هعاو یدلوالتفر دیک مت ندهکم

 هب هفل رش "هدلبلواترضحارب ز یدناوا حت هللا قیرط ملص هکر ایدلوا

 : ل د نه )بودا تدا ضا هرادایرارادویدرب و اا هرلذ | مدعم ندلوخد

 ۱ یدهدروب تعسف هایم ان کم *یطاراویدید(نعآوهف هب اقاغاوهراد

 a د لر ا صوص# هداج رپ یییدئوا تراس هلا بودا رها هلاتفاما

 عا هللا و راد تنا راربصا هن رزوا ا تواوا هدد ڪڪ هلت اھو ا ۱

 برم ا شد ر شاب وا رو ناوعصو همرکع نوح هکر داق ) 1

 بوتوطزول هرا و هل ي> و جدا راد روک یرالوتعم لواو بوروک لسد

 بودیادا رف همرکع هکر اردنا ( رلد دواب هن راد رآ هک هل و-ثرلد دح | ۱

 سا نک هوم راقک هدک دعا توعدو ص ڪک ۵ < ا لح ۲

 صقتک هزیدط توئشوق نحال كع دشا ۳ زاوا تلا ههرکع سدا
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 یدتا ساج هیچ ۾ شط ندکل رم نس ردږک ۰ ر یدک ا یتروع

 ینو عهرونک اکس بواآمسا ندرانام,هدیاكنج باد ییاحصابوراو

 : دا تولوا عفاو تم ره هرافک هرکصاد هظطرب یدتک هرشط بولد

 کیک رههک هدفی وڌ یدتا هروع و یدک هس هناځ ساچ هدندلک دتا

 یدتا یتروعردشلر و ناما اکا هسیارابف نسو بوروتوا هدنس هزاخ
 ۱ سام ىق مداخ تاکیدروتک م هدراظتنا وددرروتک مداخ وربن دیلدب نس

 || ردندرعش لوا تاباوبیداب وسیرهشوب نور و باوج هنروع
 ا واو * همركعرذو ناوةصرذ ذا # هم داب انت دهشوا تناو (رعش)

 دعاس لک نءطعب ٭ لسا یف وسلب اتبعت ساو ۴ هولك عاق لب

 ٭ هیهمهو انفاخ بيه ها #9 همغعالا عمل الو ایمن 3۶ همعس>و
 | هلا لصربمغی نوج هکر دراثهرونک هدتاور # هاکیئدا موالا ین نطل
 نوا ودنک بروس لوزا یدشررا هنعضومنو- 2 لسو هيلع لاهن

 هرکصندنا بول وب ندرابغ ینبزوب و یلاویدشا لوخ د هرداچ ناي روق
 یسادنرفرف كيلاطییان لء نکا لوغشم هلس۶ ترضحو یدلبالسع

 اهنعیات هللا یطر هطافو یدرک هنس هوخ كرضح واک یتاهما

 یلغوا كمانا ها لوسراب یدیایناهمایدمارد هزوک نس هدرپ هناخلسغ

 ندنساب رفقا كجوز هدساوررب و یره نا مکیدرب وناما مب لع نع!

 ناما كنسیاهمااب ابح م ی دت ات رمح رمساكمردلوا وه کا

 ۱ فیه> نعکر نکس هرکصت دلسعو مدر, وناما د ن هکک درب و

 زومآ ناناوا رک ذوب هک رداوآ کد تیاورر و یدلیف را یا شوک
 یدنا برق هلګ لوا یسهناخ كنناهماو یداروک هدنسهناخ كندناهما

 دن هناخ تینا هما نوکلوا ترمضح هکر د روطسم هدربسبتک بو

 هلکءا ورق یدشا یناهما یددردیهراو ل هسارپ قلعتم هماعط نوراو

 نەت رفقاام یاه) یدتا ترضحر دوو مهتاب یرغ کک

 هلاح لوا هلوادوح وه هک رسک هد هاخرب مل هب یلاروتک نعپ (لخ هی مدا

 دعت ینظفلرفقا یرایطءب ندنراخ تمرس نفو زالوا یلاخ جه ن دقاق

 راب دلبا هجرت هل وب و رلیدوقوارفْوا هلې دشت هنب رزوا فاق كناف بودیا
 لوبعم اردو هناور نهو نکارلوب لو رهف هب هاخنالوا اک

 هيس هقرا یداوا غ رافندلسف ترمضح نوح هصقلا ) ما هللاو ردلکد

OST 
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 كد هعضو» یرلاکد د همدنخانندنو جو یدیک هغلغوت هتشابو ح الس

 هل> ار یدنکر ورسلو| سپ رلیدلوارظتنم هنرمض> بوک فص وات آ |
 دیسا هدنفرط لوصو قددصرکب وبا هدنفرط عاص بواواراو س هنس |

 كترضح یحدمط ن نامعو حا رن لالبو را دلوا ناور مضح نا

 هلعبج رتو نیا تآرق ییانعتانا هرو س رورمس لواو راب دتک هسهب کر
 نالوا هدّلأ یدو-سالارح سد ید ده رج مارحا نو یدروقوا

 || رای دن ارینکت بو دا تةفاوم درازا لسم یدتناریکنو مالتسا هل اکوح
 هدنراشاب ع اطر اکر شم و ید-شود هزرا ه هکم ن دنس هلغلغرىىكت هکلب وش |

 دبعک ید روب هرکصن دک دتا قاوطوراب دتشیاورادروک یرلتلاحلوا

 | ینیرافابا كراتپ لو هدتباوررپ و یدیاراو توب شما زورجوا هدنسبلاو>
 هربن من یییدتوط هدناترضح یدا رل-_ثاتف مککسمر هلبا یالف

 دکید زداو یدشا ییرابید كرلتو لوا هلبا قاموجرب دوخابو هبا |
 لواو (دیمعدامو لطابلا یدہامو قل اءاح لطابلا قهزو ق ءاج ) |

 ]| هیمز هرزوا یر دقرارلبدا کس و تار وك و" دوج وا راتو

 | « دنربس كماشه نیاو رلیدنابق هنب رزوایرازوب هدتناوررپ ورابد-شود

 | هدفرط یزوب كرورس لوا یدتبا سابع نا کرد ورم ندسابع نا
 تراشا هنفرطیرافقو رلیدشود هنتسوا یزاغق رلتو کی دتا تراشا |

 نی رانس كفياس تیاور ین الواورابدشود هنتسوا یراژوب راتو یکیدعا
 | ید تاور ورواوا مولعم ندنتیاوروب كماشه نا قفوت و عج |

 یرلنوپ لوا ی دقوص هت رازوک كراذوپ لوا ییراقالوق كن اک هک ردلوا |
 || هک هلوا مولعمهرافک هکنوهکنآیدو نوعا رفح یرلندیا تدابع کاو
 | مفد یه و رکم رب ج ندرلپدنک و ردرللکد رداق هرضو عفن راتوپ لوا
 || بتکو رلیدلهراب یرتوپلوس نالواهدنمان هلناوفاساو لبهو رلهدبا

 یدیاراو رلتوپ وب حاقرپ هدر سکوت رب هک ردروطسم هدنسضءب ریس
 هکر دنیا ضرع همجو هللا مرک ید مم یلع یدیاریا لا هرانا هکلن وش

 سردنا یراتوب وش بوصاب هع زوموا 2 هللا لو- سراب
 ۱ ی زالوا كل

 تق اط هلمح هنارغآ توبن نالوا هد نس یعا یدشا ترمضح

 ینا ی ع یدید تبایشداوب توصاب هع زوا مرنس نیس یمهروتک

 دن زوموا كاسو هيلع لات هللالص هللالوسر ن وحلا لاما هرما



 هک ۷۲ +

 لاوس ندنا ترضح « دتلاعلواو یدقار یعاشا یرلتوب لوا توعا |

 هللاوسراب یدیا یلد ترمضح نیسرروت هج یر دنکی لعاب هکیدترا ۱

 هشرع قاس مشا 2: ا رک و یدالوا فشکراب 2 هک درروک هل وش

 ۱ هیاعیلاعا هللا یی ص ماع دیس رولک هیلا مر_دازوا لا هک هد رهو یدشرپا

 | هک ملاح مب اذب-و نیسردا قحراک هک کالاح كس اشوخییع یایدتبا

 یلدا ی دبا ترض لوا هک ردلوا ید تباوررب و مرک قحراب
 یس هکنوصع> ادخ لوا هللا لوسراب مهن یدتبا یلع كدشربا هککیدتسا

 لاها م مسل د رکا هکمدروک هلب وش یعدنک یدردنوک هقلخ هلذلتسار |

 بداوتةفش هر ضط واو یداباءاپ هراء ںوت ا ہر یراتون سد مدرردشرا

 || یدنا هرب نوچو یدل هر ی ودنک ندنناج هبمک باري منو اییاعر ۱
 | روکاکا یدنبا یع نسراوکنوصن ییعا یدنبا ترمض>یدروب معسترب
 لوای دعس روا اور رض اکب جو مدقار هرب یک دنک ن دککو هلن وش هکم

 نربدنا ینا ود نتو ط نس هک هشورباررمط هت اکس لیعا یدشاروریم

 هبهصقوب ه دنبباوب یرب ندب رع هارعش هک راردیاو ) یدیا لیاربج |
 اران دم اهرکذ ۶ اعدم نیع ین لف یل لیق (رعش ) یدلبا تراشا |
 دع ناىلا بالاوذ لظ # *ی ما حد مدقاال تاق # هدصوم |

 زا دب ىرظن هللا مطو# هدعصال جارعا هلل ۶# اللا یطصلا یبلاو

 | 3۴ ه دیهللا عضو لح یند# هم ادقا مضاو ىلع و # هدرب دق نا بلق | س> اف

 | رازتغاو زا هددحا موب كس یدتیا هنایفسوا ماوعاا نی رب ز هک ردب و ن |

 ها شئزرس شوق ی دعا نایفسو | یدلوا هراب هراب له تاکیدتبا |

 یرمع ندنوب هما یدیاوا جد ادخرب یرع ند نسا رخ لر را

 یاس هللا لص لاع دیس هکر اردو ) یدرولوا عقاو ید تروصرپ
 هکی در دنوک یلالب توروتوا هنس هش وکر كمارطا رح“ سو هيلع ١

 هرونک یتحاستفم كن هبعک تد یک هبل ونس هنیج هطن ناجا |ا
 یسانا ا ءءیږا EEE تش هد الس یس انا كن جعیچاتفم كەسەك و

 یدرکحرا ظتنا ترض> و یداکمک و ها جاتفم بوراوا یدک هاو

 ۱ رواکےک نون ناو یدرک ودرارد هرط هرط ندنراونارپ راسخرو ۰
 هرکصن دنراف دلا ند زس اتفه یدتنا نومءهر و یاتفم هفالسویدیاربد

 هن اق هلن لوسرات ر و چ انفم انا یا ىدا ناگ رارمرب و هرس یرغ :
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 ررولا ها رزاموق هد یاستفعوت بواک یس مضر الاو علا

 یس هناخ كل هذالس قورافرعو قب دص رکب وبا هکر لدا هدژوسون رلثا

 هکلک هرمشط ن اع یا یدتا هلبا یلسعا توصرع بولک هن سوق

 1۴ نسل غوا یا ىدا ةف الش رد هد هم چ را طش اکس یلوسر كنادخ 0

 كنیدعو ي كفدلا كنسن دن ی اتفم ای تلبا هرلناو لا ناتق |

 یدارع یدا رم ن دب دعو رکب وا یدارم ند# ردکر کد ندرلف دساا

 || كرام ترضخ وا یدتلبا هنناق ترمضح نولا یاتفم ندنسانا ناّمع

 اکس مایابمنا هللا لوسراب ید ابوقلاو هغاا ساء هلا هکیدنازوا یا
 كن هبمک تدب لدروب ضد وقت اکب ی نەز ءهاعس هک نوساوا ادق

 یدکحوریک یا یدتسلا یزوسوبنوح ناعع روباطع اکر ید سا :

 اتم هک دنازوا لا نام ر واکب ی اتفم نامع یا یدسا ترضح

 یدکح لا هن ن اع یداب وہ یزوس لوا نا« هن سابع هر و

 | ددروک ناسءاهبارج زورو ناک یادخرکا ناکا یدشا ترضح |ا
 | قا هدنس اف لآ ها لوسراب ی دشا ناشعرب واکب دقم ها |

 | ترضخ لوا هکرردا) یدلا یحاتعم لا س نوساوا ئاما

 ۱ راه ن دنراوبد دیک ت وراو هک دردنوک ی طنب ناعع ها رع

 یهارع داناوح یرلب مو یتیرلتروص ابیناو هکنالم ی راک دعا شقت

 مهر هکالا ی.ایاوح یراتروص ماست ب ورک هیهبمک تب هجوم
 یدوق هرزرا یلاح بو عاوح ۳ رلتروص م السا ااهعرلع تالدعع| و

 ةماساو ل الب هس هلن ب ولوا لخاد هت رورمس لوا هرکصندلا

 نسوق كد یدروبو رل: دا وا لسخاد جد دمط نب ناععو دن زنا

 مهارا یدربک و رگا نوح ترمض> هیلوا م أحدزا کارو اف

 ی رلنروص اکس نب رع یا ی دتا ی دروک ین: رلت روص کاله“ وا
 ۳ رلتروص تالیععساو مهاربا هللا لو سراب یدشارع یگدعد هاو

 كنيلانء قح 4 ا و ید یرلنا یدتا تریضح مدم هدا تر رخ هو

 زا یر هتسا یرلق دعارب یراب دنک هکن وساوا هنن رزوا كموق لوش یی

 ۱ هدن رللا تالیعع"او عهارا هکر دساوا جد تیاوررب و را هدا رب وصد

 هدن الا هس نکا رارولب ی راق دماغ واراذ کره كل رم ول تعاجو



 لوا بودیا بلط نارفعز رادعهر سب راش ا رب وص قوار افررب
 یرلتروصلوابودروتک وصهدتناوررب و یدایاوح هلنارفءز یرلئروص

 ن دباالب بوراوورلبا یدةیج هرمشط نوسج هکر د ورم ندر نا

 لالب یدروب ل هلتفک دز ه دكا هک تش ترمضح هکمدروص

 کرد حواو هندناج لوص یکردر و هدناح عاص کرد کا یدستا

 راو کرد قلا كن دمک تاب « دامز لواو یدلیفزاس تولا هش درا

 ندلالب نغدو زاسع تار حاق كنرضح یدتارغنا یدبا

 هکر د-ثلک هد راتباور رخآ ندنربغ لرعنیااما منعنا تافغ هقمروص

 هو ار هددرهک تان م السا ءالع ءب هتاورو و دارو کوک ر یا

 ءااعروهج و هده ضا رد اما راشءد ره قایق زا

 هدب راس ك ! حک اماردزااج EE مقام دهد رف هکر لیدلوا بهاذاک |

 یکیدتا تاور ند هم اسا اس اب |. نا ہر سد جو ند ساع نا |

 هدقدلوا لخاد هب هبمک تیب سو هیلع یل اع هها یلص ربمغرد هک تید> |ا

 هدنرارب یسوبق كد بوقنج هرمشطات بویاقزا ب4 نودنا اعد هدنناجره

 هلو ه دنناق تیدح ءا یغیدروب وید ( 40,لاهذه ) تولد ز اغ

 ثیدح ء ال ترم لوقو ردیفات هماساو ردنثمر# نا هک ارب ز ردلک د

 ماا کر دلو ردررعم ٥ داوصوا هک ردمدعم هرژرا یان ه دنا

 نکا هد رشط لوا ترشح هلوا شەتەچ و رد نر وا مه هر

 لوغشم هیاعد كیرمضح هم اسا دوخان هلوا شام زاغ تعکر یکیا

 قوا ك وسم هاعد هد هش وک رخآرب چد ی 2 توروک ید داوا

 هماساو بول هرزوا فیفحت تعكر یکیا یغیدلیق لوا ترمضحو هلوا

 یعیدلیف زاغ كرورس لوا ندنغبدلوا ق رغتسمو لوغْسم هدا ز هاعد

 لوا رایدسحآ نسو دیک تدب هصعلا ) زا هللاو هلوا شعامروک

 ییا یب رلهووس یکیا كلوہقو یدروط « دنکشیا ورق بو ساک رورس
 عقدو منم ن دو3 یعاحدزا كەلخ دیاو ن دلاخو ی دنوط هل رالا

 یو-ع یدیا هدنلا كلر ضح لوا جاتفم كن همک ه دلاح لواو یدردبا

 یبا تب هللالوسرا یدشنا بوراو ورلیا ههجو هللا مرک ین رم
 هک روی یازرا هک بقا نع دیک ۵ هریک ح E نعل یصنم

E E 



 | ی هدلطن نا رورس لوا هلدیشمروب ناسا ه رتا یبمز اا

 ردیوک قلدکاغوو كا تالبا نوکوب لا یجاستفم نامعا بودیا باط

 ةدلاخذط ياا هوذخ) ی دروس هکر دلوا ځد تاورر و یدید ||

 اود *وتنا کہا هانا ) هک ردباو (لاظالا رکعابهعزبال ةدلات |
 هرکصتدنا یدلوا لزا هد هصقو یس هع رک تبآ (اهلهاییا تانامالا

 ندشبا لوا هکهردیا ضب و شدارب هرسن ییسعاب یدتا هب ىلع |

 هدنا هک نی عبا ص ون ه رس ییا لوا و هسدرا نکعفن رس هقلخ

 ۱ وتمزالمیم دخ كن رم طح ناهعسبهلوا یس هنظم لمس را عفن ندقاخ هرس |

 (E وات یدتا ملسا هر فن یاد رگ ۵ هبعک حاتم بو اب ۱ راشخا

 یا ھم (د هد ) یدلاق یاب هدنرالا كموق لوا هک حاتم

 E تیاوب هک ردرلشعا لعن رس لها ضع ویسا رد ندرل مع و

 لزان هدنفحرادلادبع ن ذمط ن نام نالوا یمداخ نعد ینداس كن هبمک

 | هللالص هللالوسر نوح هک ردشاوا ههحوو یسهصق كن او ردشلوا
 : ۲ وک م رک دن ۱ مک تب هکندلب وب و1 م aS ۱ و هيلع ىلاعت

 ا یدقیح هننرزوا ی اط هب دک یسدنک ب وبا ہ3 ی وڈ ناعع

 هکد دتناو ی دانا عاشماو ابا ن دکمر و هترضح ییحاتفم كەبە و

 ین م ىلع سد مدیاررب و کا یحاتفم مدیلب یغیداوا مغ كلا

 یدییوقو یدلا بوکج هلیاروز یحاتم ندنلا كنا ههجو هللامرک 1

 نا عع روک ذم یدعرح هرشط نوحو یدرمک هنګا هبعک تد ترضح ات

 یدلوا لزا تیاوب و یدلبا س ایا ییکلم اک هک تب ند رطح

 ۱ یدانا ملسد لامع اتم توراو یلعات یدروم هب یعرورس لوا

 | جات ی دا ها طا رم لع ہ_ےلط ی ناعع ی داد رذعو

 ا دعاهاوخ ر ذع و قور یدعس لدل! هلارب>وروز هدکشدلا ندا

 هدکناش كنس یلاعت قح یدتا لع ردن یبسو یرس كنو لدروتک

 افشا نانععیدرب و وقوا هزاعع ی هل بم تماو یدردنوآ نارق

 یرمشم هلمالسا فرو (هللا لوسراد# ناو هللا! هلال نا دهشا)

 ار ز ردراو تملا هرسلهاروهج هدزوس ون ردناریهووب یدلوا

 هحلط یساباب كنا هسیا ن ۱2۶ ییغوا كنلغوا كرادلا دبع د ارم هلاعع

 د راک رشم هددحا مول هدانا ریس لها هکر د هج ط وا هکلب رداکد
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 یلغوا نرادلادہص دارم رکاو یدشوا لتف نوکدلواو ید ا ئرادط |

 هم یان ناع ہک ہرا نام یلغوا كن ہحلط یلغوا كن حط یا
 نالسم مدقم ندنهف هکم ن اع لوا ردیلغوا یشادنارق كرادلادبعنا
 اوا کردا )ا | هللاوی دارارو مم یرک د افت اس هک یدلوا

 هللاالاږلال) هکیدروب و ی دشیاب هني لو ووس كنسویق هبعک ترضح

 ( هدجو تازح الا مزهو هدبع رمصتو هدعوق دص 4 كي شال هدتحو

 هدا هلماعم هل هب هکم لها رورسلوا ید اراشمروط قاخ یلکودو

 در هکد لها هرکصندا یدرارکج ر ا ظنا ود ردکج هد هلو لد وک

 نسر دهن و رسردا ناک هن ن دن هدزکفح یدنک یدتا بودا ب اطخ

 ندنسوژریدرمخ ندد هدکناش كنس (ارخ نظذو ارمخ لوقت )رایدتیارلا

 هری رزوا مز, هکنس یلغوا نهادن رف می رکو نس نعش ادنرق ےب رکزراموارمخ

 هلا فس وب ترہطح هدزوس لوا رلناو نشاو تصرفو ترد

 هکنوحیدعا ترضح مرجالرلیدتا ترا ٹاواعا هنس هصدیراشا درو

 هش رلشادن كەس وب هرس جدن سا ر دول یکنط ودیح مب كرم

 (نی-جازا جراوهو مکا هللارغغل مولا ےکیلع بیرتال) یک یکیدید

 هیطخر و ( اقلطاا ناف اوبهذا)یدروب هکردلوایدتیاوررب و مربد
 تادام بقه اجو یدروب طعاومو عاص هعاخ و ۶ دووواأ هوار

 تادو یصاصق ماکحاو ی دلبا عمو یا یار اصوصخ ییموسرو

 كنم راوعد تیلهاحو ی دلبا ناب ییاطخودع هبشو یی هفتو هظلغم

 یدایا عارا یل اء قح شد رف یا هکندروس و یدلبا مکح هن الط

 ااو وای تیلهام هلبارکل رای ند
 هل ج اړ ز دا كر یرالعف هلوتهوا یلک ود ن-ءد ینا مظەتو ریکت

 كنب زرب رب ردشاوا قلخ ن دقاررط مدآو ر د رالغوا كمدآ مدآب

 یدوفواتیاو و هلو! هلا یون رکمردق و یراکاهداب زو ل صف هش رزوا

 لئابق و ای وعش مک انءاجو یاو رک ذ نم کانعلخانا سالا اھداا )

 غلاب هتویلو ( رییخ میلع هلا نا مکیفنا هلادنسع مکمرک | نا اوفراسهت
 ندلتف یبهکم لها سو هللع یاعت هللا لص ریمغم نوح هک ردشلوا

 هن رازپ رب راصتا یدتا هرلنا هکناتسسحاو فطات لوا یدروب وفع

 داد رهش یدک تګ و لرم هترمشعو هل ړو ریهخس عل یشکو رلب دا

 ی



 تر

 زا !هنرمضح لوارابدشلب وس راصنا یزو-و نوچ یدتبا تیغر
 هل وش راتصنا یا هکیدزود یدلوا لڅ نوح بواوا رها جو
 ال یدشا ترمضح كد د هللا لوسرا یی رلیدتنا رانارسشء د هل وش

 || هرسو هبادخ ےاوسرو یلوق كنيلاعتق>ن مدنا هلب وا ن هک اشاحو

 || رد هلبارکنام لس متاع ورد هللا رک ایح كرم متایح مب ردع ترڪ

 هلوسرو ادخیزوسوب زب هللاو هکر لیدتبا ضر ءو راب داشاب هغاعا را صا
 هدزو-سو شا یزس یلوسرو ادخ یدتا ترضح داب وس ندررینص

 | ققو كن زا-4 هلب وا نوج هکر ر دباو )راراتوط روذعهو زرد !قبدصت |
 زا لوا یدوفواناذا ندنرزوا كاط هک ات یدروم هلالب یداوالخاد

 : رل دنا 0 دما را ل یهدصعد و درلعاط یسصعد 1 راک هدف و

 رل داب وس لز وس اسمان تعاج رب ندرانا رلددتشا یناذا كالالب نوح

 یتعاج لوا ترضحو یدلیارادرمخ ندنا یرمضحلوا لیناربح و |
 ۱ را دتا نخ تواو هدنءرشرانآ ید د الد ده نس هل زب رهبودروتک ۱

 نناتعو ماا ن راع یداوا ئالفا باس تلف اوت رد قوا
 ن ندا هدننوک یکتا له رک درب دف ر وتک هدتا ورر یک دیسا

 بوروا هحل یراق كنایمک هيأ سارد یدلک هبهکم لذه ماد الا

 هراوندر یس هورا تدنحو یدعیح هرشط رلعسرا بد هکلب وشیدلبا یش

 || ید-ا بونود یرزوک هدنعشج *هاخویدبا رقاب هني راتسراغب و بور و
 بوشود هرکصتدنا نگیدلوا رداق هکعا یشناوب اکب یوق هعارخیا

 هبطخر بوق ترمصضح یردشر اے رے > یرمخ لد كناویدر و ناح

 مارح یلاعت یادخ اقیقح هکیدبا لوا یوم كن هبطحلواو یدق وا

 یدنارب یشنوکو یاو یوکو  یرب هکو ربندنوک ل وش یی هکمرد ٹا
 ناعا هار جزورو هب لات ق ردک رک هاوا مارح كد هتما و ز ورانو

 ییددلو دکمه هک ود ناق هد هکم هک ر داک د لالح هنموهرب ج نرونک

 هکم کر داک د 4 هام و هرب جو دیادا فد رەت هک رکم هر داق یهنسد

 هد هکم هک دشراد هش ر رکاو هروتک بولو یب رلتواو هسک ن: را> انا

 یدننا لاف و یدک و د ناو هدمرح هل لوسر ارب ز ردا کیک و د ناو

 یخدهرئصادش و زالوا لالح ید هر یشکر یرغ ندش هک ك:داکا رمه
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 یداک هخ ر تعرح هرکصلدتعاس لواو یداوا لالح کب هدّتعاسرپ

 لواو ثاکج ندلنف یرکلا یوق هعازخ یا یدا مارح هدلوا هکتن
E e35 رب و مدسا م کحههگب روا كس ینتدز  

 بویلا ىن تد ثالوتعم هک هس ررداوا ید یهسعک رب ه هرکصتدنو رکا

 ۱ 3 رول تید هدارارمساو رارد ا صاص سس دارازفسا مرلب ةر ی 1

 | ی د--ا ما هتعاج بەك ب رو لوا هک ردن د و م ندبدسملا ندعس

 هحاوخ هک رداکد نع )راب در و ه ودز و نوا قید كنشک لواا

 هکر دیشهروب م ؟> مدعم ندزالوا لخاد هب هکم (سو هیلع یا لا یلص تاتناک :

 دا لرول من هی ره دور مارک م دلج لک یروج لاو نار نوا ال
 کم یشآ لوا یدبا لط نب یرعلادبع یسب رب ندرا رااما رله رودلوا

 كلا ترضح و یدشلوا نا سدو ی دیا ےن هب هثس له م قم ندنعد

 یئاک ز كهلبقر یا هل یک ر ند هعارخو ید یش موق هللادبع ینیدآ :

 هدتاورر و یدارها تم دخ اکا یعا رخ د صلوا یدشمردنوک هغ ا

 ماعطاکب یدتا اکایزعلا دبع یدناردناتع دخاکا هکن دیا لا یودرب

 هب وش وا بود یاو مة لوانت هد عل دماغ ندنسوعن وا قاشوفهلرضاح

 لکا ندکمروشد ماعط یور دوخا و یعارخ درم لوا یدراو

 بونا وا ندوس وا یزعلادبع یدراو هپ وب وا داوا بودیا لابها و

 یفیفر ب واک هبضغ كم روک لکد مطاح یما-ءطو روب وا یتقیفر
 د مسرراو هر ےن دم نت رکا یدشا هندنک یدنک و یدردلوا

 یتاناویح دف دصویداواد ره هلل اب ذو سد رردلواییب دن ر تالوتعموب

 ثع اب هن رابدتا لاو اکا یسلاها هکمو یدروتک هب هکم توروس

 ند ك رک ن درکند كرس یدتیا لوا لدلک ه زب بوئود هنب هکیدلوا

 یسوئر وا هبهک بودیا هانب هب هب مک تبب ینوک ی ع كن هکم سد مد:او

 ینایسب رندیاحایدبار دا فا وط ترمضح هکنامز لوش یدنافاص هنتلا

 رروط شا راص هن راتسا كن هعک ل طخ نا هتشا هلللوسرابیدت | بوروک

 لتفیا هدماقلوا نامه هج :ج وم مما سا یدید لرو داوا ینا ترضح

 هکر دو تباور ح هک یرنلو |قالتخا هدنغب داوا مک یت اقكناو رلیدتا

 ی ادعس ن هللا د. یسک ) یدایال ق 3 هیع هللا ۱ هدرب ولاییا

 ىدا یشادن قاماطر كنامعن ناععهللا دبعروک ذم یدیاحرمسلا یا
 سس تب سس

 3 لباوا ¢
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 نوحیدیشعا یو بناک یا ترشح نولوانالسم هدلاح لا وا

 مکحز نع هللا دبع ی دنا روقوا نآرفاکا نوا قمر دزا ترضح
 اک اراک رخآ یدنا ردبا رلتنایخ یلاثما كن ویو یدارزاب میکح ےلع هش رب ||

 یواک |هکلب مرزابینا مسیاراید هره ن, و زل ینکیدید هند څ هک دلوارج#
 هلیماضتفم یو یع رافدزاب رواوا لزانیویخ د اک یکيتبدلوا لزان
 لوا نوح یدلوارهاظ رزوسرفک هعنندنا ی انا تنوبو یک» كعد مر زاب

 یدحاق هیدکم بویمروط هدهند.یدلوا قة ینابخ هدنناب كرورس ||
 بو دیا راثخا یس ردارب یا یدتباو یدنفص هاع ینوک هکم حتفو
 رک ارب ولآ ناهااكب ندهللا لوسرو هلص ۳ مدت اها راک س بواک

 م: ار زردیا نامرف هلتف مخ ات الب هسرروک ینب یزوک كنرمض> لوا

 مدتنا هبوت بولوا نایسب ندهراکدشا لوا ید" نب و ردي ۶ق مرج
 ند تہ طاع لاک كلر طح لوا نوچ یدلق صهدنا بم یا نوک چ اقر نامع

 یداراو یتوخا ف الع هاکنا كناععو یدلوا لصاح نانیہط اعونههلخ |

 | هللا اشنا می هروتوک هناق كنرمضح لوا یتسلک هللادبعاب یدنیا کا 0

 ۱ هلن لص لاعهجاوخ ںوتوط قلا كالا دع س نرداوا یس لوا

 هدک رزه رک هللا ل وس راب یدتاو یدر ونک هد روح لاس ودلع ىلاعت

 هدنزوموایب یسانا كلونو ردعادنرق دوس علب وب هکر درهاظو نشور

 | مورخنددوس یتا بور نماییب و یدنا ردب روب هدا یو بوروتوک
 ۱ قح قوج كن هدمرزوا ےب یدیاردیآ كرت ینا بو داف طاتاکبو ید:ار دا

 | نسهریوناما اکا هکردلوا مدرما ن دکیسج اخو مع مرک كسردراو

 هنسوشراو كتر > لوا ناتعیدلب وس ر بورو-ضارءا ترمّصح

 || بودبا ضارعا هن ترضح یدلب وس رارکت یر زوس لواهنب بوک
 طرح

 قوجو ید واییشاب كرابم بوراو نیه رطل وا نام هرکصندنا
 یکدربوناما ههالا لمع هللا لوسرا یدسا تورتسوک قارازو ۵ام

 ۱ یلکوشبوقلاق هک: دا وا علام E هر هرس یدتسا هرلدذلوارماح هدا |ا

 ۱ هللا لوسرا یدشارش ی داع نکیدمر داوا ی رسالا ین انایسب ۱

 0 هژرح وا زو کح كس یدردنوک هان ابر نس ه وح ادخ لوا

 در ر



 هک ۸ ال
 يت ا تو

 : مدرروا اب وب كنا نب لدا هروب تراشایندارکا مدنارطتم هکنراشار ۱

 ِ زوک ید نیما ا رک رداک د قال هرم رب بس یدسا ترمص>

 هحرسلا ییانیمعس نب هلل اد.عترضحردایوار هوا یتراشا هلر>وا |

 | ندسنغ دن اتوا نکل یداوا ناساسم ءرکصن دنا لواو یدرب و ناما |

 | یدیار؛روک هدنسوشراق بودبارارف یدیارروکیرورس لواهک هدنقره |
 ۱ ق هادا مسادنرق دوس ےل هللا لوسراب یدّسا نافع ند ناعع ۱

 ناماو ته اک !نب ىدا بوذیا مست ترضح را هگدروک |
 | بولک هنی رطاخ ییطع مرج كنا نکلو درر و بید انا يعدم رو
 نح هدیا لمح هک رظن كرام ندتهج لوا رواوا لرع و هدنمرش

 هحرمسلا ییایزوسوب ناع* (هلبق ناکام بج مالسالا)یدنبارورس-لوا |
 ا ج دلوا هدن راک داک هتم دخ كرضح قعلخ هرکصندنا یدلب وس

 | نههرکع یسصجوا ) یدلواررپ و مالسو رولک بو شد راق هنبراګا |ا

 زا ردرومشمیسهصق رارضاو اذا ییدتا هرورسلواكناو ردلهج یا |

 || رداق هنهروطهدهکم هلكت ارده یناق كلا ترضحیدنلوا عتف هکم نوج |
 ینوک ی کت كن هکمهکرردیاو یدتک هنفرط لحاس بوج اق یدمهلوا

 یلدا ش كراب لوا یدلوا دیهش هدنلا كن دم رکعت یسل رب ند هاڪ

 | 2 اع ید روی عفت هدک درا هتفد رش ععف كرار دیس یربخ |
 | رکغیدروب مست هداح ملت وب هللا لوسراب رلتدت ابو دی بجز اتاوارمضاح

 ترضح رایدید روس ناب هزب ردن ییصاكعس ردلکد یلاخ ندتیکح

 || ندبیغ ماع هک ردلوا مست بحوم یدتیا جو هیاع یلاعتهللا یصرممخس
 توری و هلا لا هدنءایفزور هلا همرکعیلئاق لوتعمراب لو هکیدلکریخاکب |

 ندزوس و نلسو هيلع یلاعت هللا لص اع رف ر دکر کر ل هس رک هتنح |

 ههالسا كناو یدارف اک زوژه دم رکع ارز یدلوا هدا زی لیاوصا ۱

 نع ویدراو ه]> اس هم رعع نوح یدادیفب ما هد اه رانا یکج هک 1

 ندنایح هثیهس لها بودنا حوعابردو یرک هپ دنفس هل | یدص یرفس

 رلددتسا امد هلا زا تو عرمضد ماع هنه کرد قح بانج راد دلوا سوم

 لواهرزو صالخ ایدتیا بولک هنکو ا كنهم رکعیصمک هکر وشلوا تباور)
 ارز ید ( ها الا هلال ) یدتیا یەک مهید هل هکیدتبالاّوس همرکع
 یدتبا ههرکع زا وا سرداب رفهسوک ج یرض ندیاعا قح هک رداگر ول



 < دم
 هعاسل یزرس لوا ن هسا ادخ ید اتوعدیزب لد تاکی دید كنس

 | كنیکدمرکع هکر رداو م دتناراسیتخا رارفو راد لر نوش کءروتک
 ۱ كن همرکع (قطاوه و كموق هب بذکو )شازابهدنآ هکندروک نوقاهنیک هر د

 | هکردقلوا هدناوحم بوزاققورح لوا هلکناهک یدلیدیدیاراو یشارت اقرب

 اد رخت ر ہدننورد كنا سد ردقح مالک هکر داس یدالوا یکم یدتا یس

 ولید ن اما اک اند مط > بواوا نال س٥ یس هجوز هدفرطو یداوا

 هندرآ كن را هدرعض لوا سد یدرو نامااکا خدرورسلوایدر و

 ھن راکاب رد هدسنلاحوب هدنا خیل اکا نیربخ ناما هکی دنک بوشود
 یدالاص هنعلح یک بویاعب هح اغا ر بو راقیج یت رھ ندنشاب و ید ساد

 || بوخ هغباقر هفیعضلوا رایدقرب رک ید نلخ یک ی دلیا تراسشا هاکناو |
 وات ادع كعاخ یعوامع مب یو همرکعیایدتنا بو راو نیل هب ەم ركع

 لوا مدرب و ول د ناما ندا نو س مرواك ن دنس واتة شو ند س مکن

 لدتا ی هل و یدتا ههرکع یدرب و نامااک-بورو- ل وبف یعساه ارور ۱

 | یسهجوزیعدرب و نامااکب نکیشهروکرا ذباورلاة ج ر دوب ندن رورس لواو
 ۲ کر دک رب هبترم لوا ترضح لوا یدو و ناما لب ف و
 لس هحوز همرکع سد هلال اله یکیدنک و لک رت هم رکعاب راک هفصو

 توه.ش دم رکع نکدازرولک هدا وب هکر رد او ) ید-اک ںونود ورک

 نیعد هب ودنک هکیدامو بو اروطیک راتروع یدلبا روه طظ یسا ضاعت

 هک نیزاموقییس هدا وا نامل نسرفاک نس منالسمنب هک دنیاو هلوا

 نعوع دم رکع یدتا هنناراب بو دامواعء ییکعلک كنهم رکع هلو رون

 رکعا مشو بس هنسانا كنا ك هاص رو هلک هدلاح ینلدلوارجاسهمو

 ۱ ررواوایذ اتیساب رقاودالو اما عرب وررض ردقلوا هتیدمشو بسارپ ز

 یتروعیدنک هنت سو5 ي كترمّح لوا هل. هحوز همرکع سا

 هل لورابیدشا وید رک و رگ اب ود اتاعا یدیش عت آں افت ھل زو

 همرک د یداوا تقو شوخهداز ندزوسو ترمضح مدروتک یهمرکع

 كرمضحلوا هک هلبوش ید اهبوب اره ندنر ندنحرف لاک هنکیدلک کن

 هروتک ورا ینا هکید رو هئروع لواو ید-شود یس ادر ندن زوموا



 دن

 ترضطوایدرونک ورا یب همرگع یرهوسش هلا یجوم ما تروع |[
 لوا کا ا ( رساهلا بک ااا رع) یدشبا هدا درون همرکع |

 یدتاو یدروط هدنموشزاق بواک همرکع بوروتوا هن ر ترضح

 كحرک یدتا ترض>رد یدر و ناماا اکب سس مر وعو بدان

 هلال ال ناد ه شا ) یدت|لاایف همرکعنس هداما ےب نسرلپ وس

 «دنءهشوایحتیاغب هرکصن دنا ( هلوسروهللادبع كناو هل كب رشالهدحو
 كل ند اقیقح هلا لورا یدتا بودیا هغاشا شاب ندنکل

 دیلع ریمغس نس یرول افو و نس یروا زوس یرغوطو یرول-ثیاوبا

 هک هنرهندنب ندا هسا کیت مردق مب دم رکعیا یدتا مال سلا

 هک م رلبد یناندنس یدسا هم رکع یی دا؛طعا اکس ینا هسلان نس هیلبد

 روک کم ر وتب ود هک رشەدتاول تزود کس هکنس هدا ئالد ندیلاعت ق>ح

 مسعاوشراق هکر زود كنس هک تال.دا ی رهو متسعاب قاداهک ردعتره

 ندش ےشمب وس هکب زوسرهنایلواقبال هکیل اکو لاح هدکتیف كدسو

 | رفع مهالا ) ی دنا بور داف لا ترضح هیفاراب نب و هرو ودع
 دب رب هيد عض و وا هب ملکت قطنموا اھ ادام ء وا دع لک ےہ رکا

 هدنن امز رف ڪک هللا ل وسراب یدشا همرکع ( البس نع دصب نا

 کا هکمرلد یدعت كراسد مکیدتنا فرص نوا منع ندنلو قح

 ۲ كکیدتا كنج هلءالسالهاو مدیا فرص ه دنلوب ند یی رد-تلوا |
 || ب ودیا تعاودم هداهج سب ميف هب راحتو كنج هلبا رافک یردغاوا یا

 یدلوا دیهش ه دنسهورع ندانجا هدن امژ یفالخ كوبدص رکن وا ۳

 اللا هيلع لوسر ٹر وح روکذم یدبا دیعن ثرب و> یسک دردو (

 ید كنودنک هکنوچ نوک ییبدنلوا ع هکمو یدیسشعاوعه قوح

 ن لع یدلواناهنب هدشس هناخ بوق سوراق یدتشا نغیدلوا رده

 ۱ هب هب دان هدک دتا لاوسندنهد داوا هدف كلا بواک هنو ق كنا تل طا

 || ربص ر روب هدیا بلط ییودنک هکیدلب نوچ تری وح رلیدید یدنک
 || و اف صید رعار و وان ود لعا یا
 بواک تسار اکا هدقاقز رخ ار قاغا یا معیلع یدقیج ندنسهناخ

 لوا ییرجكناو یدیا هباسض نر سقم یسجشب ) یدروا ق وب
 یدلوا نالسم یولک هب دن دم هراتض نب ماشه یشادنرق كلا هکیدیا
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 یراصدا و ندفوع ن ورعب یدنا هل هلرض> هدنسا رع عدس سو

 یوعدیناق كنا بواک هر هن دم سبتم یدلبالتف بودیا نط لرمشم یتا
 ند راصنا ات یدلیا ےکح تبد ترضح هلو! لتق ہللا اطخ یدلبا

 ندراصتاویداواناتس سعم ورایدرب ویلا نت د كماشه یش ادنرف هس عم

 | دن و یدلبا لق یییراصثا لوا باولو تصرف هرکصندقدلا ترج
 هل :ع اجر ن دراکر شم نوک دد لوا حف هکعو یدشا رارف هر هکم بواوا

 هلا دبع ن لی یدنا راذلوالوغشم هکمګا بارشبوروتوا هدهشوکرب

 یدابا لاق یتاو ی دراو هش ززوابواوا ر ادرمخندنلاس كلا یا

 ندناړسو هيلع هللا ی ص هربمغیپ هکر اردبایدیادو سالان رابهیسجت' )
 ندا رو دص ندنا هدنلاح یرفکو یدیشعش ربا رارمطاو اذا قوح یتق
 یبوزكش ز یزو كرضح هکیدنا لوا یس ر كنهدذتسات تاک رح

 ترضح یداراشعا رسا رلزالس# و دنسارغ رد یی رلا ن صاعلاوا

 1 یدشعا دارا هلرط ره كهردنوک هر هن دءیش ز یزرف هدقدرا و هر هکم یا

 دیهکم یلسا ن ةو یبفار وبا ىلوق یعب یسالوم ودنک ترضحو

 ۱ تب وراو هر هکم زن هرونک هره دم ین ز تورا وات هکیدرستهردنوک

 | ودنک ی د صاعلا ونارلیدردش هجدوه ی ز بوروک یرادترفس

 یدیشهردنوک هشناحهت دم بودا نیر ا سا :؟ ضصعبندشن اشلعتم

 جاقر ن دنر اب وا شل رق بول وا رادربخ ندنو دوسالا ی رابه

 هش ز رابهیدنا هلعاح بن زو رثیدتنا کنج بواا قلو كرتا هلیاراتکب

 یداوا صا رهو یدلواط اس لجو یدروشو د ند لج دو ه بو رواهرهدرب

 یضف ترا کا لررمض> ی دتا تاقو تویلوت تقافا ندض ره لوا

 لوا توردنوک رکشل هنفارطا هکم تب ولرو یدسایق رده نم د هلغلوا

 كق اب هشنآ نک هسرروتک هلا یر اسیهرک | هکر دیڈهروبب شرا س هرکشا
 قحن ا قفا هشن اینا عی (ر انلا بر راثلاپ یذعرا:۱) یدتا هرکصندلا

 حد هکم ی دید لرو داوا هرکصن دنا دیا عطق یتب رل-فاداو ینی رالا
 ترمضح نوح رای دم هلت یفیدلوا هدنفو رابدا یو یا هدقدلوا ال ک
 ۱ IR ر اھ نکرروتوا هلاک نوکر یداک دنن دم هرکص) رعد ۱

 هارک و لذت مدقع ندنوب ومدلوارقم همالسا نهکیدتا داب رفو 0

 ید اتیاده ۵م السان ور و ت رها اک یلاعت قح ہدلاهک دو مدیا



۲ f AR X% 
ES SR LOE CL نو O ODS RO aa 

 هللا لوران و ردیاوسرو یس هدد كلادګو ردر هللا هک ن ردبا تدا هش
 بودا هغاشا ناب كرابم ترمطح مراسمرشو راکهنک هدک رظن كنس

 ینعالسا كلا س ی دللاایحو مرش کا اتع اکا ندراذتعا كلا

 نک مدقم كنس مالساو مدتاوفع نس رابه یا یدتاو یدلیا لوبق

 ناساسهر اسبه هکر اردیاو ر دا عطق یب د این تاکیص اسعهو معارج

 هللا یس هعنش لاعفا نالوا رداص ندنا « دئلاح یرفک هرکصتدق دا وا

 یدراردبا شو بساک ۱ ی رایضمب سو هیلع هللا لص تالوسر ب اعا

 حم كترضح ییمحو مح کلا ی در دا لمح ى ویفط ج لوا
 0 مش ید نس هراندبا ؛ش اکس را ہ۵ یا هک دروم هدک دشرب اهن سش

 | ینددداوا م هکم ناوفص یدبا هيما ن ناو-فص یس د ) ترا

 | رارف هل یءالغرب مان راسد هدقدلوا یولعم ییددنل وارده ك:م د نوک

 ترضح یعمجبهو نب ر۴ یدلبا دارم كمربک هی هنیقس بودا

 نوح اق ناوةص یسواوا كعوق مب للا لوسراب ی دشا بولک داق

 نامااکا نوساوا | دواک س مردامو رد شعارمسسا تا هارد ی ودنک

 سد اد هب آ یکی م درول ون امااکاید--ا ترضح یمزلوا كسر و

 اکا یرمسخ ناماو ی دشرا اکا هدلو بودیک هج درآ كناونصمع
 نامااکد د راب هدلاح ید داوا بخت ی دتا ناوفص یدردشالرا

 رکاب نب نوه*>ادخ ی دنیا ناوفص یدری و یلب یدتبا ربع یعدری و |
 رع هک دهروتک ناشر اکب ندد هکم دام مزکود ورک هلبازوسوب و

 لوا ی دلا ضرع هرمّه> لوا قیزوسو كلاوعص بولود ورم

 بوروک ناوفص یدر و ها قادر « دت اور و سهم ا۴ رورس

 ینا ه دنکا كنرمضح لوا یتوک هکم ح۶ ارز ید ینا لوا |

 دج مل هراو ها ل د قا اق ناوفص یا ی دشاربسع ی دیخهروک اا

 نس ور دکنرع كنس یرع لاو ردیسوانفذشو تجمو یرکی كعلخ
 تد اصسو یدا تاود كسدارواوا ن اا رک اردیا توعد همالسا

 كایا یکیا یدرب و تلهم یآ یکیا اکسس الاو نسر واوب ی دهرس

 بوئود ناوفص نیسر دیک كدا راد هرن ره هدعب بواوا هدشناما
 هکر دنا بهون ربع یدعا بولک هنتاق ترمطح و رای داک هر هکم هلبارمع

 | تاوفص یا ی دا ترضح ردیمگاو نسشعر و ن اما یآ یکبا اکی

 < کس



 هللا یدصق ی: نذاوه ترض> نوح مدرب و ناما یآ ترد اکس
 یددا مزاله هر رمّو> نب هلس هلا یرفک ناوءص ی بوە ج دام

 | ایصعا ) ی تبا ناوغصیدلا هرززود هلبناو داو ٿا |نالآ ندناتر طح 1

 1 مدلا ها ی هنلوا عباصو ت رام هکلب مداأا هژرصخ ندا ( ةن وعم

 بوروج تعجا مندشابطو نح و هنلا لص ا لرد نوحو

 هل. راب راح راسو هل٫ را هودو هد رلود اهن ی یسارا گترعاط کیا لوا

 1 دطدح N یناح لوا كناوعص هلا یعورب وڏ زوک ترمهحو ی دنرم ربا

 : یدساناوهص ررونک ی م هک ى عاف نارفصا هکیدروس 9 یدر دداا

 وا ماع ناوفص م یس هلج یدتیا ترض> یب | اف لوازم ا ناوفص مدلشخاب کش ی اک یا تره لب
 دحا سفل تباضطام ) هک یدتباو یدلبا فرصتو ضد تولوا كلام ق

 یسیح کس ) یدلوا ںام س٥ہ درارا لوا ناس ا ءواطم دعا

 ا یدنا لوا ید یر ریا اذا هترمضتوا دا هلطالطن ثراح
 || یسجنزوفط )یدعا لس بواوب رفظاکایط رم یلع ینوک کم حف
 1 نوک ید دا وا حد دم یدر داوڪ یلاع لب میس یدارهز نبعک ۱

 كرو لوا بولود هار هز ن, رسک یشسادنرو هرکصا دنا ی رح د

 هکددرد وک نشا دن رق هک وا نکا رواک هداوب قلا وا هح وه ه تمژ الع 1

 رګ هزوک ر یرک ندنناق كنو یردل ل وبق مالا كلا ترمضح

 ندکهاک لوا نالسم لک دک و ی دلوا قرمذم هلءالسا قرش بوک |

 بواک بک یدیشهروئوا ه د ریس لورم لواو یدردشرا هتعزالم

 مولا یلعو دامس ا (رعش ) یدلبا اشیا ییددیصوو و یدا وا ناسم

 دنهم # هءاصتس فسا لورا نا هکرد شرا هتم وات 3۴ لوت

 د ۵۳ دروس تراشا هر یک نرموح لوا 3 لوا هللا لوسر

 ی ت ہا کد: چ چ دت )ریه هی جسم ا دا تا سس مس سو

 ررکا هلرش رط هزاجبواوا تقوشوخ ر ورمس لوا هکر ر دناو راب وسهل



 1 ۶ ٩

 | یسعنوا) یدیا هدااس یجزوفط ندنرعهیمالسا كناو یدردیک هدرب
 حف راب دیا صی رح كو هللتف لزارلزاسم ا یشحو یلتاق كن هرج

 اأ هتفو لو شات یدنلکا ه دارا لواو ی دنک هنفرط فئاط نوحاق وک

 | بواوا قذر هلبارانارلیدنک هناق ت اناک هحاوخ ییعاج كاناط هک كد
 | ناو هنناالاهلال نآ دهشا ) یدتاو یدلوا لخاد هتسلح كرورس لوا

 ۲ لوس را مهن یدتا لوا نسب دیشحو نسی دا ترضح (هللا لوس راد 0

 : رب وریخاکیل دنا لو دنا یی هرج یرونایدسا تروح ءیشحو هللا ١

 | ترضح> یدرب وربخ هترضح لوا مزج لد تیفیک د یشحو سد
 مدرواک تسار هر رمو> لواک هاکرهردا یشحو هک هم وشراق مبیدتبا

 هسه تعاجرب ندرلن فسم هدننامز قفالخ كرکب و او مدار ن دنا ||
 مکیدتا دیهش ین هرج ترضح مدت < هل جدن رلد دتک هنکنح كاذک :

 ۲ رواواتراثک ھم هع رج یکیدتا لتقیسانلاربخ هک ات مدیارلقاص یه رح ||

 ۲ مدن آ اکا یب هب رح لوابودیادصرت یب هلم سد مدیا ریدمروک شارپ
 اک انولک یراصار بععرد یدقیحندنس هقرآ ںواک تسار هتک و*

 لوا هس>ود یدلوا لوتعم یاب رح م: ےک ناب 3 روا لقرب

 ٠ لوفهراق ر تروعر ندنشاب ماطر هک مدنشا نکاو یبا علف كم راصذا

 1 سانلار بخ تلتو) یدشا هک ردلوهنم ند یشحو) یدید یدردلو | لسم

 | هلفی رطرخ اب تم السا ك:ث>و درس بتک ضعبو ( سانلارش تاتقو

 ۱ یشحو یدتا هکر د ور ندنسابع نیا قا رط لواو ردرلعا دارب
 ۱ كەحا نسهر و ناما اکبر هک مداک ه د روض> ی دخاویدلک هنتاق ربمغب

 | نن نسعلوا ناما بلاط هک مدرتسدا یدسا ترمض> ملکد ینم الک

 | تنیلاعت قحات مدر وناما 3 ۰۱ ہلید ناما نکلوهلوا E مزوک |ا
 مدروکرع هدک رش نامز ردووب ن یدشا یشحو نس هدرا یعالک

 | قح هلما رلتلاح ولاپگ مدشا لاغتشا هلبارلتروعو مدک و د راداق هرب قحانو

 ۱ شوعاخ لسو هږلع ی لات هللا لص هلا لوسر یردبا لود یو وت من لاس

 ۱ ها مه نود دال نیذلا ) یداوا لزات تیآ وات نو وس 3 یدل وا

 | یدوفوا ه یشحو قو ترمضح (۱-عحراروتغ هلوقیلا رخآاهلا

 | نوا نو قرا یه اک هکشاروس طرشهدتنآ وب یدننا یشحو |ا

 ۱2 دوو و اصل ندن کشد اصلع ا و کیو
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 رود ته كس ناگدب گی نمالک بد

 (ءاشد نا تالد نود ام رغد وه لرش نار هال هللا نا)یداوا لزا تاو

 یدتبایثح و یدرب و ویقوا قیآوب بو درونک یب یڈح و رورس لوا
 ندن ارز ملوا ند هل نالوا قلعتم ارفع ك دنوا دخ ناک راس

 هرئصت دنا هیلوادقر ج هدنا كج ديا تا یداواوداص لر

 اوط:هنال مسقنا ىلع اوفرسا نذلا یداسعالف) یدلوا لزا تیاوب

 ی دعا یشحو (محراروغءلاوه هلا امیج بونذلارفغب نا هلل ةر نم

 یداوا ن السم لال ایف سب یدالروب طرشو دق جج یدعس هتشا

 ندب رعءارعش هللاد.ع روک ذم یدآیرع ز ن هللا دیع ر ناو)

 صارت هب رح كراناسم یرلکر شم بو داوه یلوسر ناراب و ىدا
 هدک دشا نغدد-:لوا رده یمد كودك هی وک کک جد ی در دبا 1

 هرکصذ دک دنلکا هدرلفرطوا نامز هجو یدک هنفرط نار بوج اق

 هتتمزالم نیلسرلا دیس سبیدشود بح مالسا هنلکوک بواوا نایب |
 هتشا هکدروب یدروک ینا ندقارا ترمنح نوح و یدلوا هجو

 نيد یرعپ ز نیاداو مالسارون هدنا هک هل از وب رب روب هلک یرعب ز نا
 نسو ردر ادخ هکمردا نداهش هلا لوسرا كراع مالساا یدتانواک :

 یدلا تداده هم السا یب ی هیا د>خ لوا س اس ور س نسداوسر كا

 ندنسالکود یدعو م دتا قازوساو قوج تبسذ اکس هللا لوسرا |
 EES ۲۳ ود ےکح مدلوا ناشد

 یراهانکش چک مالسسا یک هللا دبعاب نوسلوا ا (مالسالا
 مکح هدست كرلتا ه دودلوا حد هکم کر لاروع لوااما ) ر داو

 كناو ی دا تع تد دنه قروع لزرایفسوبا یسل رب ید شارو

 ی روپ كيرج « ددحا مو ر دروهشم یس هصق یرلادا هرم

 لواهرکص) دهت یدبا شعتچ بوراتعیح ییرکحو بوسک یغالوقو

 هن زو بولک هبارلتا یدارل شبا تع هترضح لوا رلتروع هک هدنامز

 نددنه ی داوا نالس» 1 تو دال 5 ودنک ب ویلغا تان

 مدردیک اق ندمزو هرکصذ دل رلوا نالسم یدتا هک رد و رص

 لدلک شوخ ك داوا ناس نوج یدسشا ترمضح مدبد مب دنهو

 كناها نیدک وا ندن وب هلل ال وسر اب ن وهع> ادخ ی دتا دنه



 | یدیغوب هو "رب هدنیءز یور هکزوا ندک هی مگددتسیا یتسلواروهقم
 ۱ ندک ءوخ فیس کشا یتخیدلوا مغو زب رع كلها ,دلاصی رم

 | یدنیا لسو هلع یلاعت هللا یلص ربمغی ردقوب هيرب هدنیمز یور یربغ
 ویقوا نآرق هرلنا هرکصذدلا ر دک رک هساوا هدانز خد هدتس نوب

 E یر٤ رالا ه داتفو تعب هکز راد هلن لو سراب یدتا دنهیدر و

 مد و نا ها ھم هرلا روع ن یدشاترضح زو هر دشرا هکیلا كرام

 | یزا-هلا صل بحاسص) رد یک مزوس هورب مزوسس هنروع زوب
 ۱۱۳۱ راد هد اور لا دعا تناوووت هک ره وک زا

 ١ رلودعا سم هالا كلا ندنتسوا توت لوارلتروعات یدوق بوئرب هنن رزوا

 هب وصلوا قلا ترض حرا درون کوص حدقر دید هکندنا ردتنئا ځد و

 هر وص لواب رالا ج درلنا ات یدر و « رار وع ی دف لوا « دهد یدقوص

 ۳9 و تعب هراذروع ( زعا هللاو رل دتا تڪ هل رطول و رلبدق وص

 ۱ قح یهنتسار هک هش ز زوا كلا اکب كل دنا تد هد روب ترض وا

 ا قلورغو او زرمس هیمردلوایدیرکد دالواوزس هيم وق كب رشهب لاغت قخ

 قاو رغواو از تروع ه رح اب یدتادنه هدا لوا ٌرسهیعدا تالتازو

 كرلت وب نالوا هد زنم یدراو هل مه یدنک نوح دنههکر ادا و (یمردا

 رور غ۰ ند "رسو كدر ددا نط یشرب یزسزپ یدتاویدتیا تسکش نس هلج |

 یدردنوک قالغوایکیا هلیعمر هیده هترمضح لواو قدیشاوانوبفهو |[

 لواو ژرروغط زآ ار ز ردزآ زع رظوف یدتیا بودیا قاهاوخ رذعو
 ی رلثوق ه رکصذدنا یدروب اعد لا تکرب هش رلذورف كل رلذا رورمس
 لادن هللا لص ( هللا لودر ةکرب نم اذه ) ی دنا دنهو یدااغوح
 هتس رق یر هک ولم تالطخ نا یسهجواو یسعکا ( مس و هع
 | و یترمطح لوا هداتفو غ هک رلید.ارل هب راج هتعم یکی هدنمان انترف
 رايد رب ووليد ناما نوڪ ای دحاق اردو یدلوا لوټقم هس رق یدرار ددا

 یدلوا ناسە بواک سا یدرب و ناما اکا هلق یاعت هللا لص ملاعدبس
 یدناوالتفنوکلوا یدیا برا یس ب راج وادازا تالطخ نا یر )

 ی رایط؛ غو یدنا هراس یالوع كبلطلا نب ین )
 لک یدنا هراس ر وک ذم ن روک هش رق قو تر كيطاح هک وق

 هدنلا كد اضا م لع ی ۹ هکم حد تروعلواهکر د ڈع د یبحاص مراوتا

 ۳1 )و عرب یک



 طب
 ۲ ندرت تعادر الا ن ویع بحاصو ماسه یا نکلو یداوا لوئع

 قف الخ كياطخ ن رعویدرو ناما اکا و رلید ر و ویلید نامانوهکنا
 بوروستآ هد . رزوا كنا ٤ a 9 کر 5 د,د مطب | هدننامژ

 یسعتلا) ردشعا ل ۱ ۳ داوور ند ;Bê ا

 0 تاڪ ەز هام ی و هک ردباو )رل دتا لڏو جد یارددوس ما

 | هک ردرا-ن وا بهاذ اکا تعاجر و یداوا عقاو ینوک یھ ++وانوا
 هيلع لا هڏ هللا یلص ]اع دیس یدلوا مق عقاو 3-۳ هم کد روك دم هام

aeلالاوش اه ۳ هد 2 ییس هیعب گناصهر لوا بک  

 بودا رے واڪ ۵ دعانا لواو یدرو فق و i كد هننوک یتا ۳

 یدتاروهط ایاصق دهن هدنرلنوک نقول هد کمو ( یدذلیق را ردا

 یسهداز رادار , كنیم ور دسالاد,ء نا دلس و | هک. دا لوا یس ر ندا

 كنس هلق موزع ی: ۵ دروعر مان هاف یر و دسالا دع ندوسا

 ۱ توروتک هش روص> ا تولوط هدعاوررغا یا یدبا ندنفارسا

 ی داروی مکح هند مطق كنروع لوا هرکصادتلوا تابا ینیلورغوا

RLS :تعحام ه رب را دهن نداڪڪا ص اوح رل دشو د هنس اد وس  

 3 وا ه رکصا دنا رلید وب هک رول هدیا ا هص اوب تودبا

 ار زرلیدتا تعحام هدب ز 51 E ا وا ییغوا ی-ود لرورمس

 یدیشع | لوبد ییتعاهش كنا هدرلص وص> هک E ترسهح هکر هدراروس :

 a | رطصاو دو ام اراب ۱ یاد اا رلب دتا لاو ما مار ربا هر هماساو

 یدراو هاو تاواصا |لصفا ل زاخ دا 6 ه> او بورد ها لڪ ۱

 یک ایده یور كنر الت رموح لوا ی دارا یر -ر یصوصخ لواو

 ندهالاد و د> دماتسا یا ی دتا لید رط یراکنا ماهفتسا بواواریغتم

 كع روک :ییبضغو رغد كار مه> دهان شا نسر دا یگ اش هد دحر

 کر کس هرکصد دنا رب ودار اسا نوا مب هللا لوسراب یدتا

 یادخ ءانئودج یدوقوا هبطخر هدسان مچ لسو هيلع یلامت هلن | ی ص

 ۱ هک تالوا ۵ کو کال یرل؛لعوا م دآ یا هکر داول قوم هرکصت دالاعا

 كرل اا نوح هک دیا لوا یلس كنکردتا لاله ۵ دعا اس ا ا ۳1 ف



 شب رطاخ كذا ی در دبا قا ورغوا یسارب ن دم وق فارشا ه دا |

 لوا یک ف ضر ندنرلګاو یدر رها لب >> ءا رحا سد 9 وا نولاص

 | ی در ردیا ارجا فدوت الب یع رشدح هی رز وا هساوا الترم هتیانج
 ھو اچ رکا ردهدشردق د كنا یسفن ك دج هکنویعح ادخ لوا

 هقراسلوا اب ید تا هاو مرهدا عطف هدیا قلورغوا ید دمطاو

 هرکصتدنا ردبا ااو یلاعت هللا یر دقب دص شاع راددسک ینا كتروع

 دن ی دراب وس بواک اک ھا وا مقا و تج احر راب ره كنروعلوا

 هرکصن داك ر داوا ځد تیاورر و ) یدرواوا اور یجاح بویلب وسهرمع> ||

 ید ید دا ترمضح یعدلوا لوم e هللا لوسراب یدتا
 هصق ول هک هوا مولعم (هتش ) لدلوا ی ۳ شعوط ندانا ندکهانک نس

 تمرحول و لب "امالع نکلو ردنا الد ا گوصا و س هدهالادو دح

 هدروصح ناطس ید ردیعم هل.اوصو در لار زن هکلب رداک د قلطء

 ك هروک م یفاو هک ردلو | لد رد ەر عاق ن 2 داوا تنا

 هک دنا اتعافش ند مصح هءاسا هک شذوا دراوهدءا ر طر ندنراه رط

 ( كرمال سافیلا تهتنا اذا دو دلا ناف د> یف عة شتال) ترمضح

 کند : دو دا اوو »ا 8 ردتءهروج هک رد لح ول ید لد و شءزوب

 E 3 راک احد 22 ندعوا هن AN اد (بحو دعو دج نم ۳ ادا

 اما هسدا لک د یذومو رب رش هسی ؟ناناوا تعافشرک | ردرلشعتاز 2

 كعا 2 تعاعشهدروم ما نالوا بجو یر رھا قلا تویلو | تحومیدح

 سد ,ا هناطاس ت تند .صعمل وا كا | اصاسهلطء كعا لو 3 تعافشو

 رر. سم نوعاعش هد را رب دعا دو لع سض عل 9ن وس الوا اوا

 تدحوب هیاعو و هوا یذومو رب رش رک و دات ین ها لوس

 هللا لص اع لس هک یدنا لوا E SEA ر كنااصف لواو) دود |

 ندنراسهب توب و هتیمورب زمخورجت ی دروب یهل سو هيلع لاهن
 یدوم یه جدو ندلکا یساهد بودا حب ییایشانانلوا زد یا

 ندیراصاا هللادبع نا راح ندکمرب و ترحا نوحا یناهک هرلنهاک

 ندر صج هدانا ۹ متد یدشا هک رد و ص هد لامد ۹ ید

 4 لاوس #۴
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 كا لكا نسا و قءاص غا. كت ان اوا هک راب دتا لاو تس

 ىدا نرضح ژولغاب ل هارد كشمو یه دس هلکنا کا

 لواو) اهدا ثا اواکاو اهوعایف وسا م4 ۱2 تم ح دوملا هلال ً)

 یدتنا ںواک هاو ترضح ۳ و NEE لوا ید یسا ر كب ااضد

 eS Su یک م لال قحر کا گام تا رشت هللا لو سراب

 حوا ی لوا ل هدو نامه یدتبا تر > .ةزاغ هدشدع) |[

 ید تیا ترضح هرکصادنا یدتشیایباوجوب و ی دنیا یاو وب تب ول
 هاوس ای ای ی تاولص فلا رد لصفا انهه ةولصل هد یسفن یذلاو)

 زولواید او ن دا هک ا هح رب او لواو) 0

 و او کاتا > یارع هناع وب هدعط وه یرلکی در د هلک هل اوز

 ت رمهح یدک دیکع ورک تو دنا ارخ یهو لوا توراودلاخ

 ىة ل ج9 N گن رد تو دد ا یهناشود لوا یدت

 مدمروک قولى دشادلاخ یکدرو ۷ توت را لوا یدتنا ترمض>

 نولود ورک دلاخ ن هوس کا بارخ ییارهنس یدعا یدنیاترضح

 یعضوم لوا نوح جلف هلبصعو رهقو یدراو هعضو» لوا ات مح

 یدلوا رها 6 اتروع نادر ع هرفرب دکبدروک یدلبا صع 1 هدانژ

 یاكنامعسال كز ارفک ) یدتنا بود رو هن رزوا كناویدکج مع دل راځ

 بولک ورکو یدلبا هراب یکیا یدروا له رپ اک او"(كناها دق هللا تیر

 قاسى ا تروع لوا یزع یدتا ترص>یدر و ریس هرضح

 وا یدلک دد یر هک ر ردا ر ط هبارع هد ؟نالو رس هر

 ہول وا کش رلطود و یاد ا دودھ كن ھاك عیجو یدوبعم كس رد

 وات نا هل یق یراراکتم د نعل یرانداس كرلط و لواو ی دبا

 ورع هک ید» ES یسلرب نداناّصق لواو) یدا ی دن هلو نا دش

 برخت یتسهناخشوب عاوس نالوا یراطوپ كنس هل رة لذه یصاعاانیا
 هعض وم لوا نوح یدتاهکر دب و ص ند صا ءان ور۴یدردنوک هکعا

 لوسر مدعا لدلک هتفصحز یدعااکب یمداخ كهناحوب لوا مدراو

 ا ن“ ن هدا یدتا مداخ مدلک هغ: هاڪ وب هل را اد

 هرزوا تااطد لد هنامزواتمدننا ن نسرواوا عو: یدتنا مداخنوهب

 هیم روک نوج تود وب نعد یردیشیاو یرروک نوک و توب ویا گیدبا



 یو توراو ورلدا هرکصت دناردبا ورع هدا عنم هڪ ندیدنک یب هيعشاو

 مداخ نسررو هی م دا هم داخ لوا سد رلب دال ود هنسسار ج مدیا

 قم رضل وا هکدا لوا خد یسارب تناضقلوا ) هد تلنسا یدسا
 ودوص وه ره لک د د للم هلرا ود ا یرکد ی لیهشا دز ی كوس

 تود رک دد ا لواو یدرد و هکعا بارخ یتائم هناك و

 ےل و ںی سا یدا یدومعم كن را هلق نسو E سوا هدتیلهاح

 ید ا دعس ]راک مییلصم هه یدتا یداخ هدفدراو هب ها وب لوا

 سا رولب لواو نھ روا نسیدسا مداح مداک هک 1 هلا و وب

 ن اط ن رلحاص تروعناب رع هرقر هک دروک توراووا رادع س

 یدقبح هرشط ندهن وب لوا كردما یرازو هحونو كر هکو د نسکوک

 ور و ۱۱ ۰ یوسف IE الا وو حوا نرعلس مر ورا ضال
 لک د نوعا هد اعم یدردنوک هکعنا توعد هم السا ی“ لہو هک لح

 یف وع یعاباب كفوع نب نجرادیع م دنیلهاج یخ كئ هلق لوا هک و ب! احو
 نیم هب هلیبق لوادلاخ نو جید ا راشمردلو ایی هرخلا ن هک اف یع لدا اخو

 نیراح DE اطا حا تواوا را درب ندنکب داک E رلنا یدراو

 ۳ تم ا لوس ندولنا داش را دم سلط تونا تھ وف

 : هد ی رانادیموزرهدناقلدصت هلو لد څو زرلیهزاءزراناتسمرپ رل دت ارلنا

 1 رلنا نکیدنلح الس نوا یدتسادل اخزروفوا ناداو تعاقا بودا راد ٥“

 رس هک ق دق روق ردراو یرادو اد كعءوقرب ندب رع هل ەز راددتا

 ا0 ا سودا ااا ندتهج لوا مس وارتا
 | دابق ایخدرلنا راقیحی رکب رلح الس یدعا نورغیا عاع یی رارذع

 | راید دن هثب افق یب رالا كرنا رب رپ یدتبا رھا سپ رایدراقیچ بودیا
 ندراهجک هکر ردا یدادا ےا ھت رب ندنناراب یرسار ره ندرلناو

 ۱ مماسون وران سدا لاق ییرارینا سک ره هکی دتباادندلاخ هدنتفوره» هھکر

 لواراددعیا لستق راضصذاو رجاتهماما راددعا لق یر رمسا یدنک |



 ضرع هر سطح نک دع | هع اج لوا كل دلاخ نوک هر هکم یار رار ما 1

 منصاس# كيلا رب یا مهالا) ۳ حوا دوخا و یا ترصد یدسا

 || رانا بوراو ىلع یدرب و لامرفاو هل ط یبا ن ییعو یدید ( دلاخ

 یبجومیصا كار طح لوا یضآ رم یی سب هدیا شوخ ین: زرطاخ |
 سوح یت رارظ اخو تاما ی ۱13 كلرلبا توراو هر هد لوا هلن 0

 نسا هدر رالا نالوا ملاضو ندنرلت د 5 رأل وتم یدشا تودا ۱

 یدسلاو هثسارب قدم ار دو ول راد ارم اار ہم راو یا تولز و

 | هنسد راذقهر نداام مکیدروتک ىدا ید رم يلع قدلا به

 نالق قاب لواود مر دیا ما هرس یخ د ینا اط ایتحا یدلاق قاب |

 تروح یولود ورک و یدر و هرلنا نوا صوص لوا جد ل ام |ا

 راد وک حاقر سو هلع یاعد هللا یلص اع لر س هکر ردبا و ( یدک ا ۱

 تعاتفش ی دلاخ ب اکا ضءب و هعقدلوا لصاو بواک هلرمضح

 لا هک هوا موا ەم ( ا یدل وا ساده ها رور س لوا ےک دا !

 داربا هرزوا دفن رط ناشوارک نو ی هک ذج ید و ددل 3 هصق وب رس 4

 اه ی اسعت هللا یضررعن_هللادبع هدشداحا بتک نکل ردرل فا

 هلع لاد هللایلص ریهعب ید تا کو دش ربا یک نده رط ا

 ی دریا تو 3 مه ااو تور نو در هل. لوا ضیا و

 انا .ص )ەك رلبدعد =l | تویکیا ادا بوخ تب رام الاسا یدنک راناو

 | حارشو یدالیاربساو ی دلبا لک یرانا دلاخ نوهکنا رایدد ( اناص
 ۱ اتکا هلبا ظفاوب هن رلد السا كراتا دلاخ هکر دل هک ر درلشع د ثیدح

 ۱ ط ال رلزا هک را هوا ساید یک رص كم نا طظا یکلب تویی

 عانتعاندمالسا یظغلو رلناهک هلوا شعسود هلاک ندنرالودع ن دم السا

 سد رطدعیا د انا هدنتیفح هعالسا ندو رلیداب وس نوحا یراکدتا

 یا نب هتنادبع) )ءا هلناو هلوا شّیا ریس-او لسق یرانا هلبا لی ۲

 | ندرربسا مدا هدنرکشل لدلاخن یدتا هکردب ورم ندنیلسادردج
 ا چ ناوج یا یدعا کی یدیآ ه دهد و سدحمب ناوج واغاب لار

 نس تلا ۵-۵ ردروع نالوا هد 1 رد یورو الق ۳ هکیهرواوا 1
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 نس دبا كسدارل بد هنرهبورونکو رک نی هرکصل دلا مر وک ىج اح هلیارلنا

 0 او هلون مدعا نب ی درنسوک اکب هللرا ثا نتعاج رل:روع لوا

 | كرلفا مدنلبا هنناق كراتروع لوا هلیادنب و دیق یتاوج لوا سپر دشا

 اک اید نروع ی دوقوا تب حاقر و یدتا al رادعمرب هليل رب

 || لد یتا مدروتک هع ر داج وربک یلاوج لوا نوج یدریو باوج

 | هردن هرک یکیاریو یدشو د هم رزوا كلا بواک تروع لوا رل بدا
 | هدنراذداوا یت الم هترضح بول ودرکشا هک رار دبا یدرب و ناج بوروا |
 ناک اما) یدس| ترضح لوارلیدتا ضرع هترع> لوا ی هصقو |

 : لام هللا مهجر ر باب را ¥ ) ,a لجر ۳ و

 : ف یی هکم سو هيلع لاد هللا لص e درس نوح هک ردرلنهروتک

 یکياالارلیدلوا ه دندص د ایقناو تعاطا برع لئابق عیج یدروپ

 | هلفلوا موق زرا مو ههئاتط شکذدرکراثا ر دقیقو نزاوه رک هلی

 ۱ لدج رلبدتا بولک هربرب یقارشا كن هلببق یاو سی رلیدقیا تعاطا
 ۱ نوا كلا یدیغو یراتراهم هد هب راع لع كنعاج یکیدتا كنج

 | ردا دصف هزب دم هک داش هدلاح کی دعو ۍدلوا بلاغ هرلنا دڅ |

 هش رز وا كراتازب مدسقم ن درتیادصق هزب رانا هکر دلوا یرکب ناه |
 كافثو یدایرضن فون كلام یرعما كنس هلی نزاوهوژوهراو |
 رانو سد ی دیا دو سالا براق هدلوقرب و عن لاا دبع یسادتعم |

 || ند رع ل ءا بة ورلب دقیج هرشط هنن دصق هلت اقم هلا ترمضح لو ابونا رماح |

 | یکرکب نیدعسو مطجو رمضن *هلرق رانالوا یراوج برقه لق یکیاو |

 || بەك ن دنزاوه رلیداوا قم هرانا لبلق محجر جد ن دلاله نب و
 اا لاوما بودا بالر ر کشا رانو سد رابدعیا توف اوم هرانا یموق بالکو

 ك ترد هک رار داو رایدھ بچ هرمنط هلا یراناناویحو ادو دالواو

 | نوچ دب ردروک ذم یدا هدنس هلق ےشچ هعصل اند ردو رلید:ارا

 یدبا یٹکر شاوا یعا یرازوکو شبا راکزور ب رو شهروکرع |
 | یدیا« دنشاد شقلا زوب هدتاوررپ و یدیا هدنشاب یمرکی زوب هکر ردبا |

 ۱ راذهرونک هل نوگا تناعتسا ندنربدنو یآرو نوعا درت نام ییاو

 | یسهلغا لافظا درد رایداک لزم یرلکدند ساسطوا هکنوجیدیا

 ۱ هک دعا لاوس یدتشا نسادص تاناویح و یتاوصا رتروعو ب زوا ||

 دو ون +



 هک % ۹٩

 نزاوسه هکر دپ مطنفوع نتالام رایدشا ر دنراز اوآ نلیدیشباوب

 یب رلیشاوهوباودو ب رللامو یی ران الغواو ییراتروع هلج كنس هلیبق |
 لاسعو لها بودا توعد هام کلام درد سد ر دشهروتک ل

 نوعلنا یدتسا كل ام یدلنا لاوس ندنسكنکيدرونک هل یاوما و |8

 7 یک + 1 رورضلاب و رل هلغب لکوک ماسهکنج قلخ هکمدروتک |

 | دب ردر ه دا حطو ینلاع>ا قجاق بوشاوص هث رزوا كع رالامو لایعو )

 هدلع قح هلوا یطتعم چ ارز رداکد ںاوص یآروب یدتا |

 كس تل ود رکاو ر اب هلاضو لها عب نح هی ویلا هتسارب یتا قصلوا

 ةو هق یر۶ ندرلنرا نالوا رداق هنا اس ارش و ه رث هلا

 هدا كلا عو لما هوار لوم تاب کس رک اردک رک هسهروک سدا |8

 تالک و شک ی دعا هرکصندنا ردکرک كلوا تعطفو یاوسر هدانژ |
 راي برس اقوام ما تا

 تعفر زس نوکوب رکا ر دماغ یفج هاوارجتم هی هنزکرعس رس یدتیا
 | یکشاک یدارغیا فلت ندرس بالک و بعک یدیاوا ینوآ نکولعو
 زا لوهعم كالام یا لدسیاوا شعیا فلحم ندرفسو جد نس تالام یا

 ۱ اتویطارم زیر دیک ر نازی یا یعب لهاک ر هلو نالیا تساعق
 یزوسول كلام نیس هدام ایف هکنج هلبارراوسر ایکبس كلدنک و نیس هلرق

 یکیدید هن شلک تفخ هکلشعنیسشءاحوق نس ی دا بوٌشا لوبق

 تاکلامراه:ذزو راهش ز ییوق نزاوه یا یدتا دب رد نیسشاوا رب

 بویق هدنلا نعد یزس لوا هکمروب هروک ن زس هیقبا لسع هل زوس |[
 یدلوا ادب لزارت ن دزو سول ۵ در رد هنود نازوهرم-|قم> اف یدنک :

 هن زوس كټ هجو شانوب ول زس یوق نزاوه ی | بورول یثوب الام
 4 اله ۳ 3 بوش ود رهلق ااو لدا تعاطا اکنس كاب

 ه دنس هشاد یدنک كالام هک رلددروک نوح یو نزاوه ی دید مردبا

 || نسرادرس بودیا ل اله ی ودنک دسااراردا تقلا رکا ردرصم

 | رایدتبا هجوت هنبناج نینح بودیا تع اطا یس لج هرورضااب رول |
 هز رمع> لوا یربخیرافافناو عاغجا كل هزوک ذم فلاوط نوح هصقلا )
 ا لوا بوریک هن رلحاا یدر دنوک نیما در د> یان هللا د.ءیدشرا

 | رکشل دلج هکیدرویب مکحو هبلبا سج ماسه ندنلاوحا كنءاسج
NRی ید ست  Fyدا  RG Tgتوس جهات جم جرج 7 یا  Eت یم فا له عمو  
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 ملعت یلبج ند فو نوا تعوحح یدیعان ناتسعو زا ها رص اح

 هلارا كب یکدانوا یسدنک بوق هدهکم نوا ملارش ماکحاو هم

 ید دناوارکذ امدعهو ی دعيج هرشط هبارا ك قا نوا هدتاورر و

 كراهرز لواو یدږدملآ تب راع هرژژو هلاوداو تالآ ندناوةص هرزوا
 لود جد ناوه ص بو دبا فیلکت هناوفص ید یانومیس ههر ونک هدر فس ود

 س یداوا مزالء هن اکر كرضح لوا بو دلکو هن رهودو ی دانا
ESی ادع ندیک دلاسو عاج ھن رک د نکیار درک هداوب  

 هرورسلوا ن دنااوحا تیفیک كدع | لوا هلادمع رلب دشو او در دح

 | كرالام لوا هک رداوا رع دیما ىدا بورویب مست ترسضح یدری وخ ||
 هغلسوساج جد فوع ن كالام هکر ردیاو) هلواتوع هر ب هلجج

EMEیرلا-صعا عج لرلتاورلداک مو یوع 3 كلام  

 هل ول هک داوا ت 3 ا هعداو در هرس یدتا هرلنا کالا یدنادرد

 هرلت !قاباوراشوآ رلض اب دروکر را هدعالسارکشارا,دعارلنا نسررد

 1 aA روھ > اد > لدا لکد ش هرو ۲ یی كرنا جه هکر لش لوا راو س

 : رلثا ارز ردوو رااح ك > ه دنا تمواعم هر ارد امزب را هش و او هر رلنا رکا

 رانوط نگ زوس مر رک ار رد دنفلخ لوک ا زدرللک د ندشناق واشر

 ن الوا مقاو هر هدک دروک یرلنا رود مزار ر نودورک هلکمو5 كذا

 هراق زکی زوب ی دتبا كلام رراشاب هکمرتد بولوا م-قاو یخ رانا لاح
 توت وطهدناو یدنک یرلد اورسشعارایش لد دن رم یتاقنوسا 1

 شاذ « درکشل ىز ا تشخو قوخوب هکنوهگنا یدهرتسوک اک
 ۱ هک اتاك رد انهب :دنرکشل ینتارما تالامو هیلوا
 ۲ ۵ زوک O دمالشما کیا ی ىك لو ران درونک ق روح
 | هدا رابدلک هللاح هل راسو اج ناللک م دس» توراو د ییشک لوا

 هنن نکیشعا ه دهاشم یامالعو تاباوب كالام یدلک هللاح لوا دوب

 یلد ص رکب وا هک رد ورص) یدسعا عارفو عوجر ندنع نه یدنک :

 دطخ الم نت هک كمالسارکشل هدقداوا فقاو هتل كد ركشا نعش د

 | بواغم ندتهج تاق نوکو بز هللالوسراب یدتا هترضحلوا بودا

 شوو ةمالس ن وس یل دص یزوسو ۵ دت اورر و دک یک قعالوا
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 | ندزوسوت هترضح ی دا هلس نیاب وس یزوسوب هدت اورو و یدلب وس
 | لوا ت ویلوا یضار هرورغو بو ندرلنا است ق> یداک تهارک

 ر هلباتیدبا لوا بیس هت زهوراسکنا نالوا مقاو هم السا رکش | هد جا

 كرک ر دندان اج یاستقح هکلب ردلکد هلی اد دع ترک ترمهنو حف

 نطاوءینهللا مر صن دقا) هدهع رک تیاوب و شک هلرکب نوساوالیلق کا

 ھا: لوا (انش ےکنع نن مف مک رک مکا دا نینح مول و هرشک

 هللا لی صریمغب هک رددراو ه درس ور سافت بک ضب و ر دراو تراشا
 باغ نا)هکیدروبب بودیا هظ> الم ترک كمالسارکشا سو هیاعیلاءآ

 قو 5 ردشلواعقاو ندضعب لواهکر دوهسر ونالاغو ( لڏ نممویلا

 ن لوارک داقاسو ردلکد بسانم هننصن» كت رمّضح لوا كع ات مارا رکشا

 عاما ینو رور لواو بواوا یک رخ آ نیلب و-یزوسوب هک راتباور
 | كوهسو ابامو ردیف انم هن زوس كضعب وب ردٌشغوط هورکم هدک دا

 | لهاو هدنرسفت كن هروک ذم تیا یسضعب ندررسهفعرک ردلوا ییاشم

 1 دا یطتساو هلت ساتم ود تس ناب ور د نیت کک ؟هورغتعاجر ندرمس

 یکیدشآ تیاورسو هيلع یلاع هلل ایل ص ندلوسر كسابع نا هلءهجو

 || ال آدمی را شويلا رخو هاب را انارمسلا مخو ةعيرا هياهاربخ)

 رد راک دتا دارا قد رش ثیذحوب ( ل زم اة اار مشع انا بل ناو |

 ردرلْشهرو- ا یار رب مغو یذع رودوادوایب دج و و ۱

 نینح ٌهصق یدورو ببس كنانک ر دشا بب رغآ و نیک ینا یذعرو
 زا یدتا هک ردلوقن ندد دقاو ولاو ) باوصااب ءا هللاور داکد

 : هل ند کام هح هور سو هياع لات هللا یلص هلاادخ لودر

 ۱ 2 لاسو كدروک حاغا ولقارب لشب ققر نکیاردیک هداو قدشبج

 أ كشدرف راد دو ل دنا دعا بب رق هل اوحا نالوا هدنیله اج نامز

 یراج اغا ولف ارب لشی مظعرب هلب وب مان طاونالا تاذ ك راب ریغو
 | راراص اک ن رلح السو ید ارارواک هجاغالوا تبوئرب هدلب هک: دا راو

 | هد ارا لوا نوکرب و ید ارکان رک هده د كع اغا ق زا و یدیا

 هرزوا قلوا طاونالاتاذ هزبیباغاوب هللا لوسرا ل دت ازب یدنا رارونلکا

 یک یرلکدتنا هن رلطاونالا تا ذ كد رق هکر و روتسد هز بوروبررقم

 ترضح مل هدا تیک وق وذ هدنسهباس کج اغاوب بولک هج اک دز



 زوسر اکب زس نوک ادخ رب ا هللا یدتبا بودیشیا یزوسوب ندزب
 دراسومنعب یدیا راشلب وس یژوسوالثم كلا یوق هاو« هکر کی دلی وس

 تاوج هرانا سوم (ذهلآ ےھل اک اھلا انل لسعجا) هک راب دعا یموق |

 ترضح نوچ هکر ار دباو نس هقناط قجاو ندانر مساق, هکیدرب و

 بولوانا ي۳, هزوس یراکدلب مصوب تعاجج لوایدابوس یزوسوب
 رب دراو نهد هند داو نینح نوح هکر داق ) رلیدتا راقغتعاو هب ول

 2 رکشا تولک هد :ګا هک هماقم لوا مدعم ندنرلد اس ف وعن ئالام

 كلوا نا هذیهراوصوپ بو دیا بیغراو ضد رګ هب رح یراناو یدیشهرونک ||
 سپ یدیشغد د هلجندروغوا رب «دقدلوا ره ظ یرکشل دمو |

 هع یاسا رکشا سو هرلعیامت هللا لص ریمغی هکیدنا یقورصم

 | راج اهم یدیشعرب و هنب ات | یرلق اریب و یراق اصس بودا بلترتو
 يد رو ها اط یا نا نوع ولر و باطن زغ اوار نوا |

 ۱ یدرب وهرعع> ن د سا نساول سراو یدرب و دصاوو آن دهس داو رر و
 | یدر وهب هدابع ندعس ید قرب و هردذنلا نتابح ساوا ج رزخو

 یدیاراو یراولرر كئطب رهندجرزخو سوا هد هوزغ لوا هکر اردناو
 یعاشا هدتقو چ عواط بوا وامقاو هدر رودوحر هک ه-ندنح *یداو

 هلعاوا راطو كنت رلل وب كح هریک هر یداو لواو را درک ب واک نداوب

 رب داوا كالو كلوهرورضلا تویلوا نکگ كءربک ندلورب جشن هل

 "دم ده هلیس هلو ےس یب دیاو ندلاخ رابد رک نداوب رب یرب رهو

 مو لواو یدنا را ٹھرک هب وصول یوف نزاوعو یدا مالعا ل

 یراربخ كرلذ اس ندنر داوا هدوصودكراثاو رادد ازا دنا مت هداب ز

 ریدر دعا قواورلیداق لح نوعبح ندوص ود ندروفو ار ناھ ید غو

 یدیعو یالس كنب رنک اهکنوصکنا رایدتنا رارفیرکسل كل دلاخ ادعا

 تيل هاج ندرلت اتسمو رلد دا هدر کشا لوا هکنعاتجرب ندشد رفرافک و

 ه-یقب هرکصتدنا راب دحاق هج درا یرکشا لدااخ رالوا دهماا بب رق

 تع ره هلبمکح ( نياسرملا ننس نم قاطيالاعرارفلا) خدا باسصا
 GE EE سو هیاعیاعت هللا لص اع دیس نوک لواو رلیدرنسوک

 هلد لد هدتاورر و یدیشلواراوس هاضب رت ءا یکید ردنوک هر ده

 راصناو هللا راصذااب و ) ید رد-ک ههبفع كنار یدب-ثلواراوس
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 ناىلا) هدتاورر و یدارد ) ماودرو س هد راد ی هلو سر

 قدرا هکر د ارلشملوا لوس هرارفر دقاوا ں ایک ' یدارد ( ساناا دا

 یکی تعاججرب ندشب رفرافکو ید زف اب هش درآ ب ونود هسوآ عیه
 رال وایاخند دد ودوح لرح زوده یز اے س حبس تولوا ناسم

 هل و س درج ںاصا ی دشا یار ندرلنا رلد دلب وس را زوس عالما

 ردرل کد یکجا فذوت هدلحر ے2 دهراو هنب راکاب ردات هکر را

 نوک و ی دشا یدا یسادنرفرابا لر ه.ها ن ناوفص هک لح ن هداکو

 نوساوا هدر» یدسا هراوفص ید یس 9 هلو الطاب رھ” هکر دنوکلوا

 هللا لص وة)ی دشا هذن اوج كن ر رھناوفصرلبد> (و ین یتا ر هک اکس

 تنرصح هرکص د دن ا(نزاوه نهب ر نآ نمرمخ سارق نه لحر بر نال لاف

 نوروطهل رھ ٥> د هک ره لوا جد رل هس و چاقرب و یدروطهدنگ اهاک رکشل ١

 هدا دلوارلوک كرل هو نالوا مدق تبات هر مض> لواو را درس وک تام |

 ى هلج هک ر داوا تاورر رد دل روک هد دغتمتااور هدر اک دنا یک چ او و

 يکيا نواهدتاوررپ و رلبدایشآ ناسکس هدشاوررب وید زمرا هد دعزول |
 رفت ترد هلا ترضح لوا هدتتاورر و رابدیا یک نواهدشاوررپ و

 هکندد ربع یا ۳ و ندعاه ییحوا یدالاق هسعا رب یرغ ندرلیشک

 لواو دود ۵ ن هللا دبعو ثراطا ی نایفسواو سابعو ل٥ ردربذوب

 ثراخان نایفس وباو راب دا هظفاحش سابعو ییعقتفرط كوا كرورس

 هللا دبع و ی دابا ظفح ین انع كراو ین داوا راوس كرورس لوا

 ترڪ لوا هکیک رهندرلن*دویدا رده ز وک فرط لوص دوعسم یا

 هکر دل وا جد تااورر و ) یدرولوآلوئعم هما یدردیا هجوت هثدرط

 ه اک ن دنا تاغ تیاوروب اسیافوید اق کلا هدرگشاوا ترضح لوا

 هب راق داوا عج هرکص بولاق رکاب دلاح ءادعا دوخا و كرک قلوا

 ند هروک ذم هم را ء ا-ءفر هرژوا یکیداروک ه دناناور عب ور دلو

 كابع ردرلنو یسماسا كنعاج نانو هدنناو كیرمضح لوا ادعام

 یشادنرق ورفهج لقوا كران ن نایفسوباو قوا لطف یرالغوا
 هلنادبعو نیعاننیءایشادنرق مال كناو دب ز نیدماساو ثراطاندع ر |

 ترضح هکر دلوا ید تیاورر و با اط یبانب لیقعوریپ نلانرا
 یر اق یا داواراو س رل:دتک تواوا ناچ ر ناز ا هکیدروک نوح



 0 افترا نی نایتسوبا هلیق هلج بوراووش راقمرافک هکیدروموژلبا
 یینانع سایعو شاکرتراح هدشاورر 9 ییاکر س اڪو نولوط یتناذع

 ناک ر لوصنآ منسوب او یب اکر عاص سابع هدتباورر و بوتوط
 لوا رورمس لوأو هیایا هل-ج بوربآ هنا نع" د هک رلیدم وڏ بوتوط
 لوالا واو و ی دارید ( بلطاادبع نیا انا بذک ال یل اانا ) هداح

 ع وار ز ردیاتلالد هنگاروالد ماو تع اصن لاک كرمضح

 نکیفو قبح الص هرفو هرک یک تا كرتاقو بوا وارا وس هرات هدنوکرب
 ی دعا اهخا ا تفص تن دنک بورود هجو هل ركشا د رکاب

 اا ا, ذ دنوادخ رطح لواالارداکد لاوحا هت چوو
 ترمصناک الات قح هکر دشلیب نیش و ردندناکوت لاکو ندندوو

 قح نوهکنا رب رو 5 بااع ید كیا روا ناب دارا س تو دنا

 دام دو عزا نداروهط هدهورغول تا لوا هد درع نارق یاعد

 1 نارا کن دروس دهسا ترە > لوا هکر دوم (اته ورت ا

 0 را-صنالا رمشعمان ) هک هل رابعوب هیلبا توعدبورش اح هللا یل ء۱ توص

 دود تداغد یژاوآ كسابع هک ویلاحو )۵ رقم اهروس نام اب ةرعهلاتاعصااب

 نوحیدلبا توع د ياخ نودنا ادن یکبج وم صا سابع سد ی دبا

 || كن راکب لسع رومزو راد د كل ك. رابدتشا یی زاوآ كساعناراب

 را دنیا لاحتسا هنف رطیزاوآكسابع ندفرطره یک یراق داوم وب هنشاب

 | كم ر دود ورک تان اس یزا و كعابع یسهود هکیدبا راومدآ هدنرلا

 نونا ندهود ن ایه كم دا الکی نویع اهدعاسع یس ہود یداید

 هدنر نس هودبواا یریسو جیل ترودروا هند و كن هود نھرز

 لوا بجا نيب هب یک زودات یدلنو هتفرط را کسا تویق

 یدتنا رورمس ل و| رابدش رک هکنج هلباراغکو رایدل وا مج هاو رورمس

 راوس سو هلع یلامت هللا یلص رب هغ هکر ردباو ( سدطولا یج نالآ )
 د بولا قاربط € وار هالا كرامو توشا هر ندرات ییددل وا

 نژاوهو یدلوآ راوس هش ںودد ( ہوجولا تهاش) و یدحاص هنورط

 هلوا شمال وط یزغاو یزوک ندقاربطلوا هکیداناق نع درب ندرکشا

 هدتباوررب و ندیلعترمضح بويع! هر ندرتاق هکرداوا یجدتاو ررب و
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 یدتاو یدحاص هندناح ند بودنا بلط قاریط جوار ندسابع

 لدشنا مهالا ) یدروس هکر داوا د تیاوررب و ( د برواورهذا) |
 یدتا هکر دا وا جد تداوررب و ( اوره ظدنا مها ی جد ال دعو

 كلہهللا) ىدا هکر داوا ېد تاورر و ) یئدعوام ىزا مهللا)

 1 ی دتا هرو رس لوا E ) ناعتسلا تاو یتشلا كمااو دا

 .O 9 ) ین ارش نیت هرا سوء نوک یییدلرا

 ا ن دہر لواهد د. ن ًارقو ) نورمال یک ( یدروب ترضح

PREPAC OT 
 | ناق ترضح یشکزو نوح کر داخ (انسح ءالب هنم تولا و
 | قعاصیدوس هودر یرکشل نزاوه رلیداغاب هکقیا كح ورایدلوا عج

 : هک ركب و سس نده رج ردداوا ناشد رپ تویمروط نامژ یراد۰ مطعن

 م دروگریدور و TT رک یاران راسم ا5 لوا یدتسا 1 ۱

 هدسارا مود لوا هلەز تواوا | دن هتسا ر هدنلکش ملک هاییسرپ ندناعسآ

 ی داوارشتم هرارک لوا هکیدیا رل هګ رو هايس مدتارظذاکا یدشود

 ا كالم یر /ِ ا و یداو 3 6

 ااو نخ نایت هللا یی ص ا یدتا 7 داوعنم ندب

 دنا نکلرب ندک و کا وک هکیدروخ روک هلل وش یسادص كلراشاط ه درخ

 ندرببچ ن درعسو) یدلوا ت٤ زه یرکشا نشد هلجو یدزیا شاط |
 كس a ريم نوکلوا یلاعت ق> یدتا هکر دل وا تاور

 | ی ۳ دیر E نده رکصادق داوا م اک: < لواو یداب اد دم دکل

 : ی ص ا تواواراوس ۳ قلبا لوا یدک ە دو یدتا

 ضرع هتلر طح ی زوسو یدتا لتفرلناا۷ا ی دعا لو IT و

 فلام هک ردرلشهر و + هدتاور) ی دا هک المرلنا ید2 | ترڪ > رلردتآ

 هر اج مزب هکغارمط جوار لوا | دوس نوسر 7 هکر لردتا تیاکح

 هلو اشمالوط قارطو مو ۳ . لو aA ,دالاق ۴ 5 اقا ندزرب یدنآ

 : A ی ۳ اد با رطضاو ل و هدر و ۳ ۱



 تا

 ۱ رارروط هد دارا كوك لار راشاو اراوس را 1 EER را

 | هدنسارا یرازو» یا یکباو ی دیاراو رار ایت سد لرف هدنرارزوا كرلتا |
 هک | لم ن هج وا هدايا نا دام .درو قو> لاکر: و یدنارلّشع و ر هواالع 1

 | هک هدتف و لوا یدتنا هکر داوقنم ندبحناشعنینیشو) قدی واردات |
 | نینح هلا سو هيلع لافت هللا یی ترب مغ ترد > نعاجر ندشف رذ

 || نوچ هک هلعط لوا مداوا قذر هلبارانانب یدبا لش 6 هناج |
 | هددحامو یاو مالوبرفط ه د هک داش را هشيراق هنر رکشا يکيا |
 | بو م دا لتق هنطوع شد رر اسو مرار دارب و مر دپ نالوا لوت |

 مالوا نی هسارواوا داقنووعبان هد مو برع میچ رکا هکیدبا لوا متل

 | منبهنوک ندنوکو مدیا ردهزوک یتصرف كنهسیعاد لوا هدرفس لواو

 دو یداروق كنج نوح ی دا رواوباووشنووزرآوب هدغورد

 |[ سو هلع یاسمن هللا لص هللا لوسر «؟ءدروک یداوا مزهنم یناراب

 | مد رو هن . رزوا ن ددناج عاص بوکحر حلق یدنا هغاشا ندنرطاق

 | هرز ضا کپ شءوارو شعروط هکهدروک یا طلادبعن ساع

 ندفرطوب مدستا هعدنکیدنک ی دیارکلسرابغ ن دنرزوا كنا شوک

 لوص سدردپا هظفاسح ینا ردع دار ز نس رم نو سنار

 هعدنک و شروط مدروآ یتراطانب نایفسوا یع نا مداک ندو

 هک« دایدو م دراو ندنفرطدرآ نسزرم هروک شدارب ید ندفرطوب مدعا |
 | هدمعلارا ےب هلکنا یکیلا شتاب یک مردلب هکهدروک ہاکان مالاص ىق

 | ندفوخ تباغ سد هدیا لاله توقاب نب هکب دلاوزآو یداوا اد
 هبشاب یدتا تولنا تالا کب مدقاب بوابات اج لور یعز وک

 یعهلا یدتا و یداغص یونس من هلی لرا-.م م دراو هاو لک نیس

 رکف لوا لات یج سا توط ه دکظفح یدنک ند نرش ناطرش ینا

 هدتعا س لوا نوھەحادخ یدرافیح ن دمرط اخ ےب یراهعوسوو

 هک صادنا ییلوا كرو اک وداق داقغال وقو ندمزوک اکی ترک لوا
 | حاق هلارافک براو ورلبا سپ لبق هلناسقم هلباراسفکراو هکر دویب اکب

 هکمدتا تبع ر دعوا هرمضح لوار وا اد م دلا کنج

 | هدنمارافک هدنف و لوا رک او: ةر اک اند هند ره یکدوجویدن هک هکعدرل.د ۱

 ی رطا ا خم بت ی یاناب ىد نا ا ءا اب |

1۳ a E ها E 



۳۹ 9۳ 

 راتاو کدژوس ةا ول 4 رط نعد تواوا و سر رک ۳

 ید: و هيلع لات TES ید)واناشد ر توا امرهم

 ی رو رام 3 8 م درک هري ید 5 یدروب تیبا

 كليس هعلاطم لاج لرابم قجما مدوصقم ندهلوالخاد هب هوخو مدروک |

 كبلاعت قح هنتشاب یدشا اکیرورسلوا ید ا لک د یر بغ یدال وا قرش 1

 | عدورمسلواو ید 4 رک ندککب دان : د دک سف ید ۲ سا ىكىدلى داك

 یدلن وشاکب هک یرا هم ۳ ید راهطا 23 ی ھ تواوا هداکوک

 مدتا ۵ نو صا ) e كياو ها | الا هلال نا ده سا ( م كم ا ف

 ( تكل هللارقغ ) یدتا رورمس لوا رو دا راهختسانوجگا ےب ها لوس راب
 یولب 7 تواوا واب جوارل,دلوا مر یرگشا راه نوح رک ردلدت

IETHER ESER RSI ELEARNING TERE 

 جد کوابر و یدا هل هلبارلنا ف وع ن كلامو رلبدتک هقناط

 هداتف وارا د2! هحوت هر هم نطب ید یهورگرپ و را دتګ هساطوا

 نرلکمنم هکمدروک مقر وا تراورندب زاصا |

 نادندزآ اج هش ووا ی ها ! نسوار ندراذاطسم یر

 ب ولاق ندنرزوآ یسک و ؟ زاس لوا, مد زوا ا ر هل و بوشلرا

 هک دل E هکر دعیص هلب وش بولا هنعوتاوق نب و یدشا هحوآ اکب

 ۱ عراف نک نر یدر و ناج بوشود هرکصادنا موا كاله

 نوسلواك التاق یل كرارفاک نانلوا لت هک: دروب هرکصت دقدلوا

 ا یرفاک لوا مب هک هلوا ےک مدتاو مدعلاق بود شدا یربخوب د ن

 : مدروئوا هن ی دمت وس هنسلرب 3 e ةيلبا تداهش همك كتا لف

 ی چ م داب وس زارک د یزو سلوا تودااق هن هرکصاد هظلرب

 تروص خد ن یداون اکس هدانق وبایایدشا ترمضح یدال وسزوسر

 هداتقوبا هللالوسراب یدتبا یشکر هدنفو لوامداب وس هرورمس لوایلاح

 مدلا ن یب اتو بلس نکا یدردلوا لوا یرف5 لوا راب وس یرغوط

 یل س كرة اک لوا بودا ,E & ییعح یا هلراد وشوخ ندش یا

 راح هدسلح لوا هنعیلاسد هلا یر نددص رکب وا نوا وا ےب

 هدا لو-فر نوضع> ادخزاس-1 وا لدن د كنس لوا قو یدتآ یا
 ادخ ندا هلئاقم هدنلوب یلاوتسرو ءدناوب ق لسو هیاع یلاعت هللا للص

۳۳ 

 تکه جت بطری یب رلثالسرا



 هک ۱۰۸ دز

 هدا: و ارپ و کا بلس كئلوتعم كهداتفرلد وس یرغوط رک وبا یدتا

 | دو ی دیاراو هرزرب ه دما بلس لوا یدرپ واکب یبلس یشک لوار دا
 ۱ ادتاو مدلا ن اس ول رب ندئنس هلق ےس یب هل ساھ م دراصیهرز

 | ندسناو) مدندبا هیامرس یتا هکیدبا لوا لام نربک ها هدمالسا

 هلو ال تد لنف نم) ی دتا مسو هیلع یل ات هللا لص ربمف هک رد ورع |

 كرلناو یدلهبدرفاک گر د و دکنح لوا ملط وبا ( هملتس هلو هتي هيلع |

 | كن روعر, ترمضح نوکلوا هک ردراشهروتک هدتاور) یدلا ییبرلبلس ا

 || د رطح یدنارل عضو اهنشاب كلا قلخ و ی دیشها وا لتق هکیدارغوا هنن رزوا

 | ینادیلولا نیدلاخ هک ردنروءرپ ندراتکرلیدتا باساردنو ید--ا

 ۱ درک ره هلل وس هدلاخ بوردنوک مک و هنن او دلاخ ترت > رد شمر دلوا

 یهود نوسر داوا یرمجا نایتوط هللرجاو ینایبص غلاب انو یتروع ٤

 تواوا دیهش یخ ود 8 دراز السه هد وک نینح هک دباو یدروب 8

 هللاییصهللالوسر هکر داوةنم 2 یدلوا لوتقم ینک شع ندرافک ||
 0 ییاوا لواو ی دروب دءعاوار هرکصتدتس هعقاو نیئح سو هلع |

 یرلنآ بو دارها هتعاجر ندیا-هکاینأو یدرب و هب یرعشا یهاصوا

 یدردنوب تک )دا كد دک هی دنا شاظوا ندن رلنوغ> و نینح |ا

 نوچ یهاعوبا یدیا هلبب هلباراثا ع وکالا نی هل و یرم-الا یسوموبا |[
 هک عدلان دب ردو رلد دلوا هدد دص هر راحراذا ید شرا هموق لوا 1

 نرب زهدتاورر و هدنلا كن هنغدل| نا یدایرورس تعا ج لوا

 یلغوا یشادنرف لرعو او یداوا لوتقم نکیار دنا كح هدنلاكماوملا

 ی ماع واتر مط > یدتارکر AN هتک ند رەش الا سوم و ا نالوا

 ك شا د نوح یدش ود هل هاکنا بو یدردنوک هساطوا

 یشکر ب ندنس هلق مش یب هدنساشا كنج قدلب وق هکنجو كد ثرا

 بولا ص هد ازد قوا هک هل وش یدروا ندن زد ل صاع ولا هلو وا

 یدتا لوا یدروا مک اکسیجنزو عیامدتنا بوراو ورا انیدلاق |ا

 یه ارا لوا مدراو هج درا كنایدرتسوک اکب یب یک لواو ی رد

 زو هداك هلدارک رب رب هکنس عروطو نسراق هک: سده زکات وا مدتنای ۱

 صاعوبا بودیا لق ینآ نیو لد-؟چ جلف هزعرب و وید روطسپ |
 || ماعواو یدابا لتفیتآروا جنزاکس یلاءتیادخ مدت اکو م دلک هنتاق ||

۳1 
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 0 E هزاب كنا مدرابج بوکج ند زد قوالواات یدشا ممااکب

 ا یدنک ید روک هرزوا لاونم لوا لاح نوح یداوا ناور یک هج |ا

 | یلصءربمغیپ یلشوا مشادنرف منبیا یدتا و یدابا مطق ی دیماندننایح
 هک لیقاعدتسا ندنمضحلواو ردشریا یعالسمنب سو هیلعیلاعت هللا
 ضیوتاکب ییکساکی رکشلهدنا بلط ترفغم نوجا ےب ندیلاعتقح ان

 ندایدهدنامز زآ رهاعوب اهرکصا دنا یداوالصاح ندلا منبحفو یدلیا

 هدر كرورسلواو مداک هنناق كلر طح بوت ودورک نوچ یدابا لفن

 لوایدن ۰ دندسوارب رسو شاروان دی امرخترمضح لوا مدلوالخاد

 ۱ یاعوا راحو E 5 e وا ۵ کہ ےس واهد كرام فرا

 | تسدبا بودا باطوص رورس لوا مدعا ضرع یتیبلط ترفغء كناو
 ۱ یدرد اف نا رالا ارابم رصد دیا یدلیقزاغ تمکر یک اهدنناوررب ویدلا

 یدتیاو مدروک ییلطاب نالوا هدّتلا ىع وتلو كيرض> لوا هک هل وش

 كفلخ نمرشک ی وف ذیل موب هلدحا مالا ماعییا دیبمارفغا مهالا )
 یتما یلعانم هلعجاو ماع ییالرفغا ھالا ) هک رداواید تباوررپ و

 ترضحر و د ابلطترعم حد نوا منی هل !لوسرابمدت ان (ذنطا یف

 الخ دم ةءایاا مو هلخ داو هذ ساقلا ن هللادمعا رفغ هالا ) ىدا

 ۱ را دسول قوج ندرت السم ندا ر نب هلربق هد رح ساطواو (اعرک

 | (باب ر اون تکله هللا لوسراب ( یدستبا یسوموبا راب داوا لوتقم
 | بااو قاعسا ن دج (هیبنت ) مهتیصءهرمجا مهلا ) ید ترض >
 | هدس اطوا برح اع وا هکر د راشم روتک یرلب رغ كلا ندر

 تب وات یدابا لف رر رر رل دبا راشادن رق هک یک نوا نذرلک رشم

 1 توعد | ا بودا لج هن رزوا مدت اک شادن رق یجنوا

 مهللا ) یدعشا یک لوا (هیلع دهشا مهالا ) یدتاو یدلبا

 نالسم هک هلظ لوا یدکح و رک لا ندا ( یاعوبا لعده شال

 یشک ل وا هرکصتدناو یدابا لستف یرماع ولا یثک لواو یدلوا

 یدارد :ماعونادهشاکا ترمضح ویداوا مالسالا نس>و ناسم

 1 ر نما A ههگک تاور نالواروک ذم قدس هدرهاط تحول و

 یسوع وا هک رد ود نالوا موا ءم ند hl تاور هکندنهج لوا

 هک رردرک« یدال وب مالعا فرش لناقلواو یدلبا لتف اتاق لمصاموبا

 هلع رط ول قیف و د> و هدام هد هر وا E دا وا مد تراکح لوا



 زظ

tu 7 
Xeی  EE2د ی د د  E Oیسدعیع>  

 و

 هللا ی ص لاعدیسرک دلش ( عاهللاو لوا ك رس به دل: E هکلب ۵م ہوا

 شرط دید هنار عج یگ ا كسانثح هکر دتا رضا مسو هزاع اعد

 1 طورصه ۳ لد هنفو یرلفدلوب تصر 5و دیس بولا ۳۳ هدوص ود

 ناک ز٥ ه) هکر دردت اادن هردان ھ هک رد)وا یجدتداوررب و را 5 ظ وعو

 || ندب اتا هرکصت دن ادنوب سو ( لد#ب السف رخالا مویلاو هللاب نمود
 لیعع 9 ید ود ةر وزتک,یدیا شلا هد سرب ندنینع هکیکره

 ۵ دا ولا ٽن دن ی“ ۵ وز بولا هتکنار ۳ تلا طنا نا

 یادنونوح هکید نب رلککو س هلا دنکبا لوا هکات هکیدا شەر و

 ی دا لاخدا دع ۱۶ هلج ولآ ورک ند هبطاذ ن هن کا لوا یدتشا

 یش ناب رعر یدشایک مانعرمما ییراصنا شب ن دابع هکر رد او)

 مددبا جایتحا عفد تویک ات واکت نیر ندرلسابلوت یدتا بولک هدابع

 هدرا هتعاح لوا اراز سم یلکو د ناثود هدنکنح نیئح یدتا دا

 نب دیسا مو واکس نیر كرنا نب هک ردلک دال ردشعا قلعت یرلعح

 1 توس دم6“ مو كک,د رب واکا هساا رھا صضازنعا سوک هدناب ودرکا

 ییانعمو تو راو و هلع ی اعت هنا یلص هریمعب ی ید ع” مهو نوساوا

 لوارمضح ندیسا یدرب و هءاجر هب ینک لوا ځد دابعسپ مراب وس
 ۴ رفح لوا ییانععوب مدعم لدروس و بورا و ۳ هر صح

 لواراب دید یدری و هاج رپ هب یشکر , ندتینع لام دابع بودبا ضرع
 ی.دتا داع یدند ك دتا هلب و نوه بودا راصضحا یدانبعرورس

 نماض تواک درس از مدرب و هر یک لوا یی هماجلوا ù ریا لوسراب

 مدرب و ید نب سپ ی دید م رایوس هرمضح نو یدیدرم و بواوا

 ۱ رسطاحرمص> ن د ساو ( رانا سلم هل اساثلا و ۳ اهڈلا منا ( یدتا تربصح

 توس ندمهصح مب یی هعاح یگدد ر و لوا هل لوسراد یدتا تواوا

 كرلدروع لواو ید رلشعا بسا رار وع هدشنحمول رلذ اسم و كروب

 ۱ هد ص وضح ول یدا زراتوطورکم یکتا تعماح هل ارلدا 4]-هلوا یرارا

 ناتو هکر داوا ل زان تدآ وب راب دتا لافتا ند رطح لوا

 ل وارسا ۳ هدئان نایس رورسدوا ) کن ءا AE (/ ءال ا نم

 LETE هو 9و ار و هم -
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  0م املج عضد ىح یس ا نم لماح اط ونال( هکیدروب هل ود هدنهحرلاروع

 ندلرع هترمع> لوا باک او (ةضي> ضرك نح لخ تاذرم-غالو |

 هللا دارااذاوداول نوکد ءالالک نم)لسد یا ترضح رل دا لاوس |[

 | یرعلا دبع نب ثراطا تاون هک ردلق ) ( یش هع اشش قل نا
 | فتعاک اهدنیحیرلکد روس یتبر رسا من یدیا ندنرزهسا یسارغنینح
 | لرکبحاص كرس نب كليا تدشو فذعاکب ی دعا لوا رلو دلتا تدشو

 یااترلب دعشااکا باکا مشادن رق دوس لریمغب نمد مشادنرف اعاضر |
 | مکش ادن دوس كنس نب هللا لوسرا یدتارلپ دروتک هنا ترمضح

 | یدسعا او ردیم راو كنا شن هصوصخ وب ج یدتیا ترہضح لوا

 | ندع امراب شاب ےب هلکن ادندر دع دلاهن رزوا مزد نس نب ر دراو یل |
 | بوقااق و راب وس یرغوط یدتباںولہ یناڈن لوا ترضح دیش وط |
 كبابح رم اکاو یدنروتوا هرزوا یس ادر ییاوش بوبا نس ادر كرام |

 || یماناویمااب و یدلوا ناور شا ندنرازوک كرابمو یدلیا یظعت بوید |[

 | لقت ندایندرلنا هکب درب و تاوج یدابا لاوس ندنلاوحا كل هیاح

 | لوا هدعا مب كسا را.درکا ایشیا یدتا ترضح هرکص دنا رایدتا

 | ىداناسحاو ماعلا اکس كنیارلبد رکاو كسرواوا مرکمو زر ۰

 | مالغراکا ترمض> یدایارایخا ییناث قشا۔ عش تیک هکی راد ودنک |

 ْ ی در و نو حاقرب و هود یکیاو هیراجر و مال حوا ه دشاورر و
 یدساوایقا كنا ايو نوساوا هفاذح ءان كتشهکیدستاو

 هلع هللا یلصریمغیپ هک ردرلشهروتک هللا مهجرربس له 6
 ۱ نزاوه بک رخ نیثح هدش اوث هاه لنت هنس یجتزرکس نادنزگ و

 نالوا نصح ۰ دنراصح فاط توراوبو د ارارقنر دنموق فیقثو

 : كس یدیاولا ندلاخو یدلوا هحوتم هنف رط فیاط هر دصد تعاج

 ۰ كن رمطن فوع ن كلام نکیاردیک« دلو و یدلیارکشل دم دوم هلیارا :

 ا لوا كالام کو لاحو ید شرا هعطوء یرلکدد هبل نالوا یرصق

 ٩ ترضح لوا یدیشلک ہن راصح فنا طو دنک بو دلاشو یرصق

 | ترمضحو رابدقابورایدسخا نارب و بوقیب یب رمصق كناات ی دروب
 نینکلایذ ی یسود ورع ن لیفط مدعم ندهحوت هياط یسودنک |

 هک دروب اکو هیایا ںارخ بوفه یب هن لواات یدردنوک هنس هلا



 س) هوا قم دن رم > لوا ۵ وب ان تو ادا رسا ندتعوقودنک

 یراکدد نیفکلایذو ید ى هار لوا بوراو هما لبث لیفط

 3۶ اک دابع نم تسا نیفکلااذا ( رعش) یدد یاساوبو یدقاب فتا ی

 هرکصن دنا * 6 داوف یف راسالا تششح یتا 386 د الم نم مدقا اندالیم

 تعفاوماکا ی زور کا ندا ءو ی دابا دادا تولک ود 39

 ۹ ۳ کا ترد ك نر یک هک نرم ه> رلد EE SENE نا
Ine ۰. 2 3 تو «  J4 9  

 هی

 مدعم ندزرلک هفناط ترمضح هک وب لاحو رلیدروتک هلس یراتنآ یراکدید
 هاب د و قني نود بوی یراصحورلب دلوا قم هترضح

 1 ررا ت :> زادناریدو ییروات او یداراشعا تعصب رار اصح روف

 ب راه یخ ذ قالب رب و ید ارل شعلا بالر رالف عو یدنارا اگ مطاح
 هوط وم لوا تره نوج یدارلشلوا ۳ ۳ ها5 بود هراصح

 | راص> ل-ها ی درو لوزن هریر, بیرق هغ ر اصح فاسطی دشربا
 بودا حو رج نیک قوج ندسلوسر نارا و رثبدردعان قوا مظع

 ج وک ندعضوم لوارورس لوا سدرابدردشرا هیداهشدجرد نسج
 رلیدروف هاکرکشل هد هد نالوا فّلاط ده یدعمات یدروب و یدلبا

 هيس ماو بز ندناره طم تاحوز یی نم وم ناهما هدارغلواو

 یکالوا هلتع ا ج یز اوراد روق روح یا نوحارلداو رلد دا هل

 هد-تاورر و نوککسنوا هلیس هک و ید زرا هداند امكت و

 ه درلنوک لواو راد دنیا ءرمصاسحم قد اط نوک قرق هد-تاورر و زوتوا

 رلدد-ا وا ح ورح مشک حج ن دا ڪکاو ی دل وا راک منع

 ندراصاا یدردو ندژیا "هل قیر راد داوا د هش یک کیا نواو

 کندن ارکب نا ها باک ناد هلج لاول نب فد یسدب و

 قحارج هرکصذ دنایدرا ودلام دنا یتح ارج بولو اح ورح ر لب دروا قوار اکا
 یدلا تافو ندنجز لوا نا داناو و كنرمّع> سد ی داشاب هدا

 قیرا-ج اغا ام رخ كموق لوا ات یدنا رھا ترضح هک رد-اقن )

 رابدلوا فقاو هلاحوت فا -ط لسها نوح راددلشاب هکعسک یی رلغابو

 یرلحاغا لوا نوحا تاع ر حجرو نوکا هللا راب دتا تالادندنرضح

 ند ەل ماو (جرالاو هللا هع داتا ) یدتارورمس لوا را هعیا عطذ

 ۱ كن راص> فاظیدعا هکر دش“ را نوک اھت لاڏ ها یطر

 ډک ہرصاګ



 رک ۱۳ ۲

 هللاد ت مسادن رف مت و یداک دم دی ےب ترم طح هدنعابا یس هرص اع :

 ها در لس لوا یدیا رضاح r ترو یدبا هتک اه مب هسیمانا

 هاوالئاغراهدز هنر دیا ۳ هدرگلا زس اط لا ہن قحر کا یدشا

 ترد هدننراق هس وک لابقا نوحرق لوا هکنسهرونک ها نم نف كن الغ

 یزوسوب ترضح نوج رولوارکس هتسوک رابدا نوجو راتوط نيج
 نکنافنرس ثم كنعاج و هکر دکر ک هکندروب یدنتشا نم لوا

 ی ما كنرمضح هدنر كن رلذوک هرمهاحم هکر دش را بوت و ردیلک

 هر اق مزب ےک رهندنرالو نالواهد راص> وب هکن دتا اد یدانر هللا

 لسها بونا ندراصح لوق بی رقه ییرکب سپ هاوادازآ هسر واک
 ندراصح یدیاند هاج لو اثرا لا نب عیشنو ) رلیدلوا ىح همالسا

 یدلوا بعلمدلب یدل هرکبلاوب اندې: سلوا یدنا هلا هرةم نعد هلناهرکب

 ٠ كرلدااتیدر و هس کر یر, رهو یدلب اداز 1یرلءالغ لوا تربضح

 | فلاسط لها نوج هرکص ندندعرب و رل هدنا مایق هن رتن وهو هدف |

 دن یز رالود لوا هللا لوس راب رل دت اهل رمطح لوا رای داک هعالسا

 ردب روا دزا كنیلاعت قحرلنا ندد ( هللا ءاةتع كلوا ) یدتاترضح رو هزب

 | امهنعیاعت هللایصر یراصناهلادبغ نراح) رازالوا لوق هرسرکر ه

 ۱ هرسصاع اط )سو هيلع یاعت هللا لص هللا لوسر هک دنا تاور

 هوا "رک 6 تودنا راضحا هنساع یلاطیا ن ىلع هدمانا یکیدشا ۱

 دنع یلخ یسداسفهب لع كترضح لواو ید هدلسف بویلب وس رازوس |

 یع ترضح هکرارسایدازوا نوژوا بچ را دا باصصایداوا
 ( هاا هللا ٠ نکاو دنا ام ) یدتا ترضح یدل وس هنس هداز

 هک رازدنا)" یزد فشکزاردو رودهبیع هکب دتا رها اکب یلاعت ق ح عل

 هەق اور 1 ۲ نکا زدنا هرصا ع یلاط سو هلع هلل | یلص ریمغب |

 | كر ضح لوا یدقلویب ر واوط هليغاب هرت هد او رر وواوط هل اوس هکیدزو |
 0 تولک سروخر ندءروب لوات اکازونه ترضح لوا رلیدو هنک وا

 هدش نالوا هدنگاو یدلنا نوگ:رس توروا جدق لوا هللا یراعت»

 ۱ یرلبا تیاکح هتد ص رکب وا یاب وروب نرّطعح نوک یسیرا یداک ود

 1 لوسرابیدا رکب وبا یدیا راو شرهسش م اع هدنرسعد وواو ارکب وباو

e وروتسد هکعیا ا هنس ول اط ا ال داکا ١ E : 
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 مهد هل وب یی هعقاو وب جد ن لدلب وس كح رک یدت| ترضح

 ا یس ەر صاح اط سو هبلع یا هللا یلص لای دیس هک راردیاو) مدیشا
 1 یدتا لوو ید روح تروم هلا لید ةر واعم 1 لقوا هدنصوص>

 كداراکب رفا نیارکاردسکو ]د شرک هنا تعاجود هللا لوسراب 8

 هکهردشر ا ر رض Sw كسبا ردہکروق ںو۔ہکیرکا نسرروتک هلا هما

 لا هکردیو نحو یدلیا لیک هک
 دنن رزوا رب كراص> دات و مات ند باح ند ی وا ندراص>

 تویق ترضح سد راک د ردات |ا

 كنج دح وبا هاکز سی رف ندزب نس یرللوق د2 یا هکیدلبا ادن بوعیح

 ا ردق هن نکشیداسلوا نراقم هب هوا رب رول هدا
 ی دهرا هک دوصعم E ردیک تون دو رد3 وا 3 ۳ چک هرس

 ٠ نوععح ادح بیب> نبأ یا یدتا تورعی>ح باططانب رگ نسردیک ۱

 ار ز نیس نوح هرذط ند کسا انزو هدا عطق یزکش اعم بایسا

 هراح یرغ ندقیعج ه رس نیس ېک یک شەرەك ها مس هکرد ررعم 1

 زک هسردپاعطق یزع راج اغا مزواوامرخ مزز مس رک ای دتا نگو باردقوی ||
  ۱رعرروت هش یراح انا لوا هکر دراو تدصاخردءاوا ه دک اخ و بآ

 ٍ هدا لع ین هدک اخو با رسا ی لک درداق ور یرعجت ِِط یدتا ۱

 | نما ساب ك نداراوهسار هزون ,یراجامنا لواات هک سرولس

 یلصهللا لوسرراب هعد هل وا یدتا قیدص کب وبا هے دالوا لاله
 0 نرضحیدتا رع رداک د نود شال ج دیس ول 2 هرلع یلاعد

 | یرق كهیدا ی ےکح هکر ردناو ) یدد یدتارګب وبا یک د دهل و

 هيلع لاه هللا یلص امد سیدنا یس هج وز كنو ءظم ن, نا هک هلوخ
 ےف ین راصح فاط نوح هللا لوسراب یدتنا بوراو هنت اف سو

 لام كن هغراف یر ليقع دوخا و كنهبداب یزق نال.ع نس هروب

 كنس هلق فرع یدا رلتوع یکیارلنا هک وب لاحو رب و اکب یترویزو
 | جد هدول هكدا راو یررو زورز ردقلواو رلیدیا یاو لجا

 || هلوخ اب یدتا ترضح یدیغو یروب زو رز ر دقوا كن کو
 هلو> مهر و هحت اکس یرو ژو رز لوا قعلوا نودام هن كن اط ۱

 "لرورس لوا رع یدایوس یزو سو هبا طلا نرع بوقیچ هرمشط ||
 كن هلوخ هدنهوصخ فن اطراصح هللا لوسر اب ید ابولک هثلحم |

 هک اکب ۲



FXهک ۱۵  

 ترمضح یمراد دمر و ندا اکس هتبلا هک نب راص> فلاط یدنارع |ا

 یدشا ترضح ی مهدنا یادت ج وک یدتارع رددءر و نّدایدتا

 بواوا لولم ندان هم وب قا ی دتا یسا د ح وک بوج هر مشط ر ۴ سد تبا

 كل .دج یدذدا نربه> هود ورک هجن نیدغیا حد یراصح رلد دتا

 ندرلتا رلدداوا لوفشم هکنح هدنتقو حایصیهارا مس هديا خان لدا

 ( لاھ ههاءاش ناادغ نو افااا ) یدتسا ترّضح یدال هراب ینک قوح

 یلات هلاءاش نازب ی دیک هی هنده بودا ج وک نیرابزپ ای عب
 هلل | لص ترمعح راد دت اج وک نوک یسربا تولوا تٽقو شوخ نارا

 یدتابورویب مستزرداکوب كوب هکیدروک باعا سو هباءهللا ادت |
 هکنوج رکید ( هدحو بازحالا مرهو هدبع سصنو هدحو هنلاالا هلاال) |

 اش زا نوبت نوببآ) یرلتا ترضح رایدریک هلو: بودلکوب یب راکوب |
 | هلا لوسراب رلیدتانارات کر دلقن) راب ږد هل وایدراتازکبد ( نودماح |8

 ال مهالا ) یدشا ترضح لیک امد دب هرلنا یدقا یزبیرلقوا كف

 : ندا تر مک ره زا ونک ه دتاوز ( مهب تاو ایت دها

 || رلثعا عجب هدنایم اتغ نینحو یدلک هءضوم یراک دد هنارعمج بولاق |

 ۱ نعسق و اند هل جو یرل رک ها E ساطوا رصد دنا یدا 1

 1 كم تدردو هود كل تدرد ییرگیریسا كلا مانع لواو یدروس

 | ینلقوج كنويق هدشاورر ویدبانورف ,دانزندکب قرف و شعوک صلاخ هیق و ||
 یاعت لا یضر یرعشالا یسوموا یدراک هزاس و دخم هکیدنا هد مو
 مدیا هدنن اه كیرمضح هدنغانوق هنارعح یدتا کر دشلک هدح اصن دهنع

DLE rOوب هوش جی  
 هدعواکبید-عا در رمّه> بواکینارعار یدیارضاح«دناجد لالب و

 هنهتسل تکحر و هلی رط هیطءاکی ندنعانغنیح نعل ه هنس تاکیدشا

 یزوسو نسیدتا یارعا ) رشق ( یدتا نره نسردا اف و

 ندر ین دورا« هدننروصالاسصع نرموح سد ادار وس قوحاکب

 لوو س یدلنا د ر نراس یارعاو یدتا بو ردود ا ڪڪ,

 ه دوص لوا تودروتک وص حدر هرکصتدنا كدت الود ك دار كدرا

 یدتاو ید وڌ 4 وصلوا ندنرا یزرعاو یدو) رول و ىلا كرابم

 یخدزب نوساوا تراش! هزسوزک روس هزکک وک و هزکیزوی وزکچا بوصول
 در ها ھا ضد جی وک هتل چ



 هک ۷
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 ادل ندندرآ هدرپو هدنا رداج هس ما لدتا یک يکيديدكترمضح

 2 رادعمر سب لوبا نوحا مان | نب رادقهر ندوص لوا هک دشا

 رکشا ات ی دروب ها ندب ز ترمع> لوا هک ردناو ) قدویعلا

 اغ لوا و یداص جد فوفو هود هرکصادا یداص ینقلخ

 یدشودن و.د قرد هل.ا هود ترود ههداب ره یدروب تم“ هل

 هبهداب زند ارپ و یدشود نويت یرک,زوب و هود یکبانوا هراوسرهو

 لوا لسو هيلع یان هللا ییصریمغم هکر ددم" ر ا هنوبلو ) یدهری و مهس
 هکر داو ) یدرب و رلاطع لاک ه واماا هلو« ندشا رد ادا ندلاوما

 || بولک برطا نب نایفسوبا ه دنراکدرونک هنناق كترمضح یعا-نغ لوا
 | ردقو هسوک كررادلام ندئس ه دشب رق نوکوب هللا لو سرا یدتا

 هللا دنهدص> غب ندا امو ىدا نایفس وا یدرومب مسن ترضح |

 | یدرب و «ودزوب و هرعن هیفو قرق هنافسوباات یدلیایما هلالب ترضح |
 یدتسا ما ترمضح ر وب ا طع جد هد رب مولعوا یدتنا نایق-وبا

 یدتیا نایفسوبا رایدرب و نوا د. زب خدءود زول و هرعت هبقو قرفا"
 ما  وضک روپ ناببحا نیما جد عام واسم مولغوا ب لوا

 ید ا ناق موډارل درب و نوا هب واعءیخدمودزوب وهرعن هدو قرف یدتیا |ا
 || كنج مه نسع رک ب چ نم نوهع> ادخ نو او اا دذاک س مابب مانا هللا لوسران

 اکس یلاعت قح ك درتسوک تو مو مرک تباخب هدننوک ےلص مهو هدننامز

 ۱ هودزوب مکحرو ذم یدرب و خدهو دزود هم ارخ نب ےک و هر ورم یار

 تراطان رضا ورلپ درب و خدهو دز ود ی دتا معا ترم طح ی دلبا نت ید

 | نناوفصو ماشه ن ثراحیشادنرة تالهجوباونق *هب راجنردیساو

 یزعلا دبع نبط وخو ورع نیلرهسو یدسع نب سبق و هيما
 هب رب ره ندراذوب یرارف نیصح ننیعو یی سیاج ی عرق او

 عو رندیعسو لقوت نةم هرو نع هب راجو یدروبناس> اهودرزول
 هودرشالا هث رب ره ندرلنوب یحاع ورگ نرماشهو لوو ي ناعکو

 یم دقات ع وچ *هلج اا طعون هکر ایدتنا ینالتخا العو ) یدرب و

 تاقبط و رثالا نوء بحاصو یدقاو یدیا ید هس>وب یدا

 ی ديا ندسج هکر ابداوا بهاذ 6ا یراب رمغ ندرس لهاو یحاص

 IEE یساناطع رک | كنرمص> ل وا هکندلیا ey ی وقون یطرقو



 یدا ن دماغ ع وچ اباطع ل وا تعاجج رخآرب ندربس لهاو یدیا

 ر دشعنا حر یوقو ہ د را حک حرش رحنا حش و راید.د

 ؟دصو هرزوار دع وب رددب و٥ لو ول یرهاط لار ده ثب داحاصءب ۲

 عفارو) )عا هللا ورواوا شاوا صوص هتسهعقو نين> ه روکذ «

 یل ات هللا لص هللا لوسر یدتا هک ردع" را هتک ن دج دخ نا

 فام اونم عرفاو هیعو هو ناوفصو اوالثم نایفسوبا سو هيلع
 || تسکا ندزوب هپ یلسا سادرم ن سابعو یدر و هود رزوب هب واهلا

 || لوا رلتبوب ی دای وس تابا هدا لوا بولک هعشخ سابع یدر و
 ع رقالاو ةنیيع نيب # ديبعلا بهنو یهن لعحا (رعش) ردندناجا

 || نود تنک امو *ممحلا یف سادرهناقوش ۶# سباح الو نیص> ناکامو

 | لی یبهود زوپ یخداکا سپ # عفرمال مولا عضن نمو *احهنم *یرما
 هيلع یل اع هللا لص رم نوچ هکر داوا جد تباوررپ و ) یدروب
 || بور و هود رزوپ هنعاج لوا یدروب نیس ي نیذح سو

 | توهلاق ساسعروک ذم یدرویب ماعلا هود ترد هساد ره ن ساع

 || تایبا لوا نوح یداشاهکعیا تداکش هرزوا یتبدتاوا رک د هدناببا لوا

 | ندن نعد یدید ( دزاسا نع اوعطا) یدشربا هئععم كرابم كارم >

 هودزوب بوتلیا هنیداووط هود ینا قددصرگب وبا دیا حط اید كلا

 هسا كارم > لوا ہدلاح ید دلوایصارو دونخ مات سابع یدرب و

 لدا وس روش هدمەح مب ساعا یدتا اک ارورس لوا یدراو

 هللالوسراب ن وساوا اد اکس مایا م انا یدتیا نودیا راذتعا سابع

 هك رفو رادربق یک ر ادرق هک رد هدنحوا كاد مرعش مند هک رد وب یف

 ه راج یرمغ ندکاب و-سیرعش لوا ررسصدا یجوا كو دیکر رصیا

 ردلکد هدلا مرا تخا هدصوصخوب ن زاوآوا هیک دکلیوسو نی زا اوب

 هک داب وس رعش یموف برع ر د هل وا یدتیا بورویب مسن ترمضح
 هک ردروط سم هدربسب: ؟ ضع و) زاعلوا هد مرغاب هود هکتن زاعاوا

 ساعا ی دتا ترضح یدشرا هنعع» كرضح ی رەش كلا نوح

 قعد دید ىع (ةنعلاو ع رفالا نيب دیبعلا بها و یھ ا نس

 خاتو دقت یتنالک بودیاریغت ییمظن روک ذم عارصم رورمس لوا

 رور لوا ید ع رقالاو ةع نيب هللالوسراب یدتا رکب وبا یدرویپ ۱
 ست اس سم سا هو روس خم یاس تان یوتاب کود منو
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 ردد قم ییا:عهرب ځد یسک: انو اوا هلل و رکن وسلو هلب والرک ی دتا

 ثلرعاش و نساکد رعاشنسهللا لوسراب هکن ردیاتداهشیدتیا رک وا 1

 ( هوش او دعا هالع ابو )» یدروسلامت قح هک ردلکد ییالاکس |ا

 هبلاسطیبا ن ىلع تعاس لوا سو هيلع یاعت هللالص هللا لوسر سد

 هلا كسا ع یدااق یطا رم لع یدید ۳3 ند لد كنوش قلاق

۳ 

 نس رسا یمکمسک یلد مب مدتا هب ىلع ر هلا سا .ءیدروتوک بوش

 هود نب س مرتسا كیا هل وا هسیا یدرورب هل ترضح یدنیا یلد
 د دهزو هنر ز وا ه ود ترد لوا ن درهودوب بورولوک هخد اقوط

 | عر تی ناو اا | ادا و سس م اا م اا مدا ن لآ یککیدنکب

 ز| یدت اکب ینعارم ییعهرکصن دنازسرلولعواروخ كمك وک بعوسرلع> و |

 ب وتر طن د: مز راصناونب رجاهم یس سو هرلع یلاعآ هللا یلص رب مخی ٤

 نسرکا یدیشهر و هود ترد جد اکس یک یکیدرپ و هود رد رود هرلذا

 اکسس اهدعمنامش كیاتسا قلوا لخاد هنسه مز راصناو رج اهم

 ندفرش ل واو ٿا ود لوا رکاو هلا ENE ه هود ترد کدر و

 ك سیا ر واوا یضار هغلوا ندنس هلج بواعلا هوم بولوا مورخ |

 یسیغتق م ردنا هرواشم ه داب وب هاکنس لعاب مدتا ن ل یهودزو 1

 كناوسرو ادختویلوا هتش رف هام اند رکا یدعا یعا ره لیع مساا ِ

 ه دنا نایک نوحرد ورم ) ردک رکی اکس كدارولوا علاق هنکیدر و ۱

 هللا لوسرابید- !یسی ر ندنارابیدلوا مقاو را هیط د لوا ندنرمض>لوا

 || ددارسن لیعحو كدر و هودرزوب ةسلاطح | ن عرقا هلدصح نني

 : ۵ وید ادخلوا یدشا رورس لوا دەر ۲ GEDE f 4 یک

 || هسلوا ع رقاو هشیع واطب وط یزو رب زد هدنتر دود كنا مسن مب

 ۱ ىنب واق كرما هلیا یدس لامع نکل ردکر کی ندرلنا هق ارس نلیءج اکر

 ینا ر دراو م داععأ هنمال سا کالی ەجو مدلیا فلأتو بذج دم ال سا

 هم السا یا نوعآنا ر دق ول تلخ هی ابو بذج هم رسا هدام ۵

 هنع یلاسعت هللا نصر ند دو ءس ن هللادبع تب دشسزا هنگ و )مدود

 نراصنا یدنلوا نعهق 1 ییبد وا رکذ یمانغكندنح نوح یدتا

 یدیشاوراهتشا هلفاتفانم و یدیا هرمشق نی بتعم هک راردباو یک رب |ا
 یاد و ڈو خو یساضر كابلاعت ق>یدارم هلتع*ثوب كلر طح یدتا |۲

A 
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 هج وک مدنشایزوسودندیشک لوا نوجرد ادوعسم ن هلل ادبعی دراکد

 | د ورس لوا مدلیا ضرع هترض>لوا یزوسو و مدلوالوام بواک |!
 هک هد هنر یداوا رغتم یکنرد سەرما کل زابم هدک دشا یژوس ول

 یدتیا ترضح لوا هرکصادنا مدلوان ایوب هک دلی وساک| یزوسوب
 دراو ه دحاصص و (رصق اذهنمرتکاب یذوا دعا یسوم هللا محر )

 لدا ور باسو شد رد سو هیلع یلاعت هللا یلص ااغ س نوح هکر دش لوا

ONروهظ لام كلا ه دتفح راصتا نور و راشد  

 یا ا طع هو هک رل دتاو رلیداوا لوام بواب را ظراصلا هاکماعا

 مر یرلناق ل ررفاک و هک وبلاحویدتبا لر یزب بوری و هللابق راس

 یدشرا هنععت كرام كرمضح یززوس و كراصدا رلماط ندرم9 |

 ی وراو هام كنرمضح هداف ندعس هک زد ڈاک ه شاور زو

 برع لاق رداسو شا رق كناساومهو مرک ردقوب هللا لوسراب یدتا

 ع تب هد رلثا ندکفل درو مور یراصادا تواوا لودس هدنه> |

 نس د نس هدا و دءسیا یدتا ترضح ردرلشع“ود ه هصغو

 ی هغ دعدوب هچرکا م والثمرادا د ن هسیا هجا موو یدتیادهس

 مدا ناھ ترض > سرروالک هع رطاخ هتبلا کل سام ونک هما

 هدنس هع>نالو عواصم ندی ات“ تودا توعدیراصءا توردنوآ

 یداموق هسس۶ ج یربع ندراصنا ه ءع> لواو یدلب عج یرلدا

 یا روا هل و یرا یساتو دج لابلاعا قح « صا دلا |

 و ی رد اک ید دک رس هک ردزوس هن و راصدا هورک یا

 ۰ استور فارشا مزب هللالوسر اب رلیدتنا رلنا یم رکیدلب وس یزوسو

 ؟ كن و هک راس هد رع راولناو یلدامارلب دا: وسزوس هلوعموب جج

 یدبا كال وس ی رغوط ی رلتداع كراصتا ردنا یوار رایدلب وس هند

 هدنا الصیرسن را صف ایا ید یا ترمضحیدیاز الو ازوسنالبهدرلنا
 هباکا یزس لع ےب ر اعل ق> ا یوصوم هلا مک دال و

 لخاد بواک هز رکا درس ن و یعدعا تاده و ق.دو بورو ؟ ۶

 تیدحا لالج تربضح زگیدبارلنعشد هليا هرکی رب نس مدق«ندزالوا

 یاس قح دا رقفو یعدعا تسود هلارگیرب ر یزمس لیس م

 راصاا هساا یدروع هره ترضحو یدیلف نع ی رس هلعس



EI F 
 [ E SESE BES SDL ERSTE ی دن اسم دعا ید هد ات تی تست

 یدنک لسو هيلع یاس هللا یلص ۽ اا دیس رل دد (نما هلوسرو هللا) ۱

 لزوک یراتبع" ید دل ییازرا امضا کاش و قح 4 مس هطساو

 روما دن ته ا و ی 1 هلا ببر

 تو تفاا رکصادنا ردس فو یو لد اوم a ند ن

 تعلا ار ز ر دم لاو مظعا نام مد لام نیل لوا هکیدش ار E ى

 تو تقلا هکروساوا ه اکورردبا ل ذب لام نوبصا ل د

 ٽرڪ هب هن دم ترمصضح لواو هر هلا ځد هلکعا لد لام ق - عن

نو نوادع تد ال هد رار ر ر اصاا مع ندررتا
 ۱ رلبدنا هرزوا ترفا

 توادع لواو ی دیشلوا مقاو لاتو برح دهن ءدنرلارا كرلناو

 لدذ.ء هغاتس ودو یدعلاو ندنرلارا هم العاو ناءا تلود نرفام 9

 ںودہا تراشا هییاعم لوا ہ د دیګ نا و لاھ ق>ح هک یدلوا |

 فلا هلا نکلو مهب ولف ¿ نب تقلا ام اعیج ضرالاقام تغفغناوا) رروب

 | زسزمر وباوج اکب نوصن راصنا یایدتیا ترضح هرکصن دنا (مهنب
 یلوسرو ردن وا ارح نرو هللا لو سرا هرب و اوج هزر دتارلتا

 قف هدکگندلک نکا مر هک نک هسرد رک | یدا ترضح ردنوگا

 ا مرا تس هسو و سا قیدصت قاز یدیا رشت بیذک
 كوو نس ندکراد یدنک و دارا تاو ترند اکسو قدر اق سه

 یدنارممد كناراب و كل دارا نیما راکه بور و رپ اکسزب یدباراشهراعیج

 رک هسااكح هر د هل وب رکا نوععح ادد قدلیف هاساومو تو رهاکسزپ

 یقانضصدا ندنرططح وا رزوسو زس دصم و ق 3اظا درازوس وشا

 دیس لاج روماوب ه دوو هس> وب یداوا عقاو هرس رط عضاوو

 تبات ی-هره ا تو یدهرهاط نیل هرزوا ر اک کال ار و رس لوا

 نطو هدنرلارا كل رلداو ترعم هر هند ترمه لوا ارز ىدا قەعو

 ایک :ا ی دزا وا قرف ن دةلخ راس كرادا یدیا هیمروس تماقاو |[
 ندهالار هدتاورر و رلب دد ردک:لوسرو كهالا شه كز :اوح راصتا

 هنیلهاح ش ٩ رفیدتارورمسل وا هر ص دن اراب دد زدونشوخ ندنلوسرو

 ی راتبصم هاکهرب 9 لامهرلنا هکم دارد 5 هلءاوادهعاا بد رق اص و

 || سون همالساو فول هناداکات مابا شوخ یب رلاکوکو  نیکساوربج
 راهو د ھن رالزانم برع لاو راسو نوبل رد هک زکام رکا رس راهلوا

 % لا
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 ات شد DA سام مت اد و ی بد به رم کس ام یونس اس تی

 زسه دیک هلبایلوسر كنيلاعت قح ه نکی رل زم نیس زا هدړک لیا راتو یدو هلا |[

 ۱ ر ل کس رکد ل دنراکدروتکرلنا ا هرکد رال رم هللاو :

 هب یداو ر راصاا رکاب بودا كواس هبعشرپ و4«یداور قاخ عیجرک او

 1 مر وا كلاس هثسا دا و و بەش لراصلا ن رادسا والس هدهشر و

 | یدنا هر کصادنا ر دعا شدط قاخ راشو ردات جا م و راصنا ۱

 | رابخا) ضوحا ىلع ینوقلت قح اورمصان :رلایدعب نوفلتس مکنا ) |
 | ترد نوا ندنموق نژاوه هدنلزمم هنارمج هکر دشعر ا هوب هدهصحص |ا

 ان سم ب واکه اق لارمضح نوا یک ترد یمرکت هدناورر و نک

 هللا لص ریمخس را درب و ربخ ندنمال سا ید كا رامو راشو راب داوا |

 یسادتعم كهوق لواوناقر وبا یگاعاض ركن راترمهح و هل عیلامژ

 هنسلخ كرورس لوا یدا ند هلج لوایدعس درص ن رهز درصوبا

 هکر دلوا نعدیما ندکمرکو فطا كن هللا لوسراب رلب دنا بواوا لخاد

 || ارزنسهر_ و هزب ورک یز راامو یزع راربسا ناناوا تهنعو یسمر ۰
 اأ نس و ردراو كل رل هنلاخو ل راهتع اع اضر كس هدنحا كرار ساو |

PFOA FETE e E 
 یکرذللا نی ناش و یناسغرعش یارب رکا ردرلشنا رلعا افکو رلتمدخ کس |
 هاکنسو ق دیاوا شعا نب رلت اضح و تاافک ك رلكب و كراهاشداب راس ||
 تیاستع كرلتا ه د ربع یدیلوا هلن ارلتا نبا داو صاصتخا نالوا 1

 | كرلهاک دیماو ل رالوفکم هلج دوخ نسقدرواوا راو دما یی رلتفطامو |

 ی زع رلالغ واو ت روع مز هکر دلوازع دیماو اجر ندنس نسنکر کی |

 | هاش وت( تبب) نسهلوا زاس هراجبودرویب ناسحا هزب یزع رالامو ]|
 #3 مدرکن مورحول فطازا رک دیما # مدرد هدانفا نمو یع رڪ

 لوا رلتد ول یدیشعد تابا جاقر ه دان لوا د رمص ن رھز هک ردنا

 هوجرن ًأرملا كناف # مرک ف هللا لو سرانیلع ناسا (رعش ) ردندتبا

 | اهرهد یقاهلع تنم #ردق اهقاع دق هضم ىلع نما # رظتننو
 اهضحم نم هوالع كوفذا * اهعطر تنك دق ووسن ىلع نما # ريغ |[

 نوا كز هب ىدا هرلذا لسو هيلع یاعد هل یلص ائ لمس ۴# رردلا |[ 0

 ° روح هد هکم دنا رظنم کا و مدتارمخ أت ES :غ نەق ناف ز زردقو

 ۱ ا کنم ددوآ و یدک ساب ام روس تن ِ 1
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 خخخ که

 تک ٤ ور درا رطءنم یس كءانع ر درلشلوا عج قلخردق وب

 را تخ اغ رب OK یکناول سد ر درسو رغوط ی واکوس كرازوس

 ۲ رلردتاراتا رکسراید سد یرک ررر سادو خانی رکو رالماب ل دیا

 | بس> هدرغاق مز دلیق ربخم هدننا يم بسحو لام یزپ هلفا لوسراد
 ۱ زوس نوجا هودو نویق بویق یزع راذلغواو تروعزپ ردکر کب ندلام

 | نز رس ی دا ترمضح زسا یرع راناغورو تروعرب ز رای وس
 هدتاورر ونشو د هنسهصح كعماه نب وهم هصح مل ندزکب رادنزرفو

 نوا لرسو م درب و هرس یرلتشود سرم یه طاب ۶ یب

 رانو ندر هصح و باص عهد تالبد ی رکی رار سا جد ندعلخ

 قح رب هککب د ںواک هان حرس هرکصذ دق دلی يراه هوار

 یزع راغو او تروع مزب ق هلیف عیفش رس یناوسر ك رطح ی اعد

 سد مدا كالهد نوا لرس ن درلن اے اس ىج دا هرکصددلآ درو

 بو۵ا اه یاس ان عج د ترض حر لب ه دا یک ینلدروب كن رطح مود لوا

 مود یا کید راو هر سا دک داش .ااس و دج ی IE ؟ یاس هل نح

 4ا مب هدلاح یراقداوا نااسمو بنات یکی ا رو لزس اع. عرش

 | سد مر و « رنا نب رسا كرلثا هکی دلبارار ہہ دنا عار م ب ورا یک

 | رانوسر و هرلنا ین رار سما كراثا رلتیتسا هلن E یافص
 ۰ رب و رب ادغا تنیلاسهت قح هرانیمایف هکمر و ناو نفع ییصنو
 تیط هللا لوسراب رلیدتا قاخ مرو نضوع هرانا ن دنعنع لام یکج

 لوا ضو-عالب بو دا لود ییاضم لوا هلارطاخ ی افصو سفت
 زس ن ی دتنا ترمضح ق داوا كج هر و هرل.دنک نب رسا كموف

 ندرهحا هک داش یی ن رای یرکب را تلواو ی نجب رااوا یار

 هد اب و هلباراثاات روت ی زک افرع بوراو سپ هیلوا یضار یرایضهب
 هلا ی راسورواف ع یدنک هل دره بولودومک ق واخر هان وسزوس

 هل ھن بط یس لح بواک E RE ا ا روس

 لوا هک رونلوا تیاور )رل بدر و مخ یتیراک دتا لوب بواوا یضار
 مدر و هموقلوا نب رادص> كع ھیب وی هصح نب هدسان عج رورمس
 رايد د ردکاوسر e دص> مز بول اق هعانا ن رحاهم دک. دید

 زا یدتا بو او عانا ی سلاح ن عراد هلل وا ها یچدراصدا
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 : هل وا جد یرارف نیصح 21 ددیع و زوایک د 6 هانعم و ےک ی و ی

 عازم اعم او سس و ی
 هراعموت یخد ملس بو س ادم ن س کک ید دزوا کد

 رامسر دیکام تالوسر.عیصل مز قول قول ملس ی ف OE لاق |

 قح موملادد ی دتا نرض>رل, در د نوسر وأکا ۶۳ رددوک یرطاخ |

 هرکی رلدیلوا یضار هر انعم وب ند <لام دروس یازراهزادتاکیلاعت ۱

 زا هلج سب مرب ر و ضوعهودرشتلا ه دتس هلیاقم یر رهند ژرمسالوا
 ضع ور درب وهرلنا تب رسا كموق نزاوه مات بواوا یصار ناراب |

 نزاوه سو هیلع ییاعت هللا ییصریمعس هک ر دروطس» هدر 9 |

 ندس ابا نل د یرمےم ناتک یراکدد هیطق هن ر ره كنن ژ رسا

 لاوسهنعاج ¿ ناک ندنز ۳و رورس لوا هک ررداو ) یدر دیک هءاجررپ

 یدتا ترمطحرد هداقن اتطرا,دش اراثاود هدنق فوعن كلام هکیدتا

 || مدر واکا لام هلجو ینلایعو لها كلا هسرواوا نام س بواکتالامرک |

 | ندنلزمم لاطایرابدر دشربا هکلام یربخو مرروباطع یخدهودزو و |
 یدلوا ن التسم نوشب را هیرمضح لوا هدام هلارهجو یدلک بوبوق |

 | هدیصقر هدنحدم تالوسرویدلا یهودزو و یاامو لهانالوادوعومو

 | تععسالو تیر ناام ( رعش) ر دند ه دیصق لوا تایباوب یدلی وس 7
 + یذنحا اذا لب زعل یطعاو ینوا # دخ لثع مهلک سانلق# هل« ||
 داسو هلاغو هنمو یدنک یا ترض> ۴# دغلااع لربع ءادیمو |

 ها هل ببق حاقرب نالوا فرمثم هلءالسا فرش, ا*یز لبق مهب و |
 تشرق فیقت دادا كرا لاق لوا تالامروک ذمو ی دایقربما
 یی رلناوراکو یدردنا هلنا-* هلب ارلئار ا ره تواوا طلسم هے راززوا

 لها ) یدبا هرژوا لاوتموب یرالاح هه اک همالسا موق لواات یدرروا

 هام كنهنس یجشرکس ندنرعه هکر دراشمروتک ی است هللا مهجرربس
 هللا ی یص مع دیس هک دنا شلاق قاب نوک کانواندنس هدعءلا یذ ۱

 یدلک هي هکم بوئلغاب مارحا هب هرع ندنازیم هنارعج لسو هلع یلامت |ا

 || یدلنا ماو هن اکراو كسانم كهرع بودا فاوط ین هءهک تاب و

 ۱ ملع هک« لاها و ی دزوب نیه هتموکح هد هکم یدیسان ںاتعو
 نداعمو ی یرعشالا یسوءوا نوا كعرکوا عرش ماکحاو نآرف ۰
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 ۱ مهر درر یو هیاتع نداالاتب هک راردیاو ی دوق هددگم هلراټع یلبح

 هکر دن ارد هد ِِ یهاک باستع هرکصادناو ی دابا نییمعت هفطو

 ۱ هل ؟ردرر هدنوک هک یینراه كنشک لوش نوسردع> ایل اعا قح سانلااهبا

 ۱ مهردرر اکر هدنوک سو دیاع لاف هللا ییصربمخب همه o دنا تعال

 0 دصعلا) مدالوا حاد هما نیوشا تعا هاکنا ن یدلبا نییعد ۱

 : هکر دا لیتاوا نوڪ سد هاو دوخات و یرحاوا ك هدععاا ید هم

 1 هدسا به لوا یعاسنع دره تولک هل بم نارهظاام نرو هم شو

 كب رع و دا هد هم لواو )ی دانا تعجا رھ A ھه دمو ی درود یوم

 یاس هللا یلص ترمضحو راید-تبا عح یک یرلکدتا جج « دتیلهاج
 هلا رلزاپسم باع EE ریما ی درسا ن باع و هلع

 e E ٤ ۸ لوا یا ترمهح هدتآوررب و ( ی دلا لآ

 8 اک هد وس هکر دار د لس و هلع لادا هللا لصر مد هد هم لواو (

 و و شب ی ا یلطم ه د-تاورر و هرو قاط ی هجمز |[

 : زور هکمرلرد نکو A E قع را هداکوک نوععح ادحروب :

 یو نو رله دیارمشح هل-یس مز كاره طم تاجو ز یییهدنماسیف ۰

 1 تم ص هر هد وس تر نوساوا كنا ےب و مب م دلّسعا هر ثسداع

 || هناخ كن هشباع ه دنرلنوکقب و كلا ترمضحو یدسایا حوت هنب بورویب ||
 ع ید تاوا لژات هد دص لوا هع رک تیام هکر رداور) یدارولوا ه دءس

 4 رام هدلا سوب و ) امضا رعاوا ازوشد اهلعد نه یا را ناو)

 مهو یدو- ےھارا ینردآ بوساوا یلغ وار كورس لوا ند هیطبق

 | تمضح یسهجوز كە ر نب صاعلاوباویزف لرورمس لوا هدلاسوب |
 | ییدبالک لای ت هطافرورسلوا هدلاسو و)یداباتافوش ز

 لابو طو كتان صف وب 3 یدلبا حاکن دود هب ودنک یی هلیل هکیامو

 | هدلاسوب و ) یلاعت هللاءاشناردکر ک هسالوا رکذ هدنلګ ندیانکو ب

 رلخر نو> هکر دن و ره ندکلام نسا یدهیح هام ما ءط هد لم

 ہلا اھ! رغآ یتاق و خوب هماعطهللا لوس را راب دتبا موق یدقرج هبهدان ژ

 نعل ( طساسلا ضباقلا رعشلاوه هللانا) یدتبا ترضح رانوسعاص |ا

 كعا طلو ضد ق اژرا رداع قح یک رب وخرت هر هد رهام ١

2  

 د لا ك



 د ۱۲۵ و

 هدم دراو هن روضح مر اک درور هکر داوا م ديما مبرد هدنتردق د كنا

 یس هل طم لامهنو ی ریظم ناو هیت باط هلطمر نادت هسک ر ات

 یذاخارینم مد هنس ید هداوقر و هدناسوب هرزوا یلوقمسلهارتک او)
 یی دی رکو نوساوا شاوا عقاو هدلاسوب رک هیضقو و یدلوا عفاو

 هکر دلوا یسدر تالاکشا یکیالوا ردلکد یلاخ ندا اکشا هله جو یا هد هنس

 ۱ مقاو ۰ دان دح رمند یرک ذ كل راد مو یرکد كءاطااد.ع کک

 هب هن دم كاع هک لاحو روئاوا کا د بد رو نع ےک ن تو

 || هنس ی زوفط یکی داک كوو یدیا هدنرخاوا تال یجتزکس ی
 [٩ عقاو هدنس انا كفا ثیدح هدب رام حک هک رداوا لاکشا ی ءاو یدبا
 || كفا هک هدنامز لوا ی دشيا اهنع یاعت هللا یضر هقتدص ندا هکشلوا

SS mS كتعاج ندا ی ٤ 

 ۰ وا ی كن هل کا نراصنا یدلید ! ندنآراب هد اب اب ییدآن

 رګ هر هلناقم هکیدآ اه زآ بولوا عقاو تغلاحو عازب هدنارا تب ررخ و
 تواندربء یدیا هدربتء سو هيلع لا هللا ی ص هلل الوز س هلوا

 مقاو یسهنسس یجشب كتر یسهصق ثفاو ی دلبا نیکست یرلنا

 لها یرابضءهب ندشدح حارشو یدللوا رک ذ شاس هک یدیشلوا

 هکر دراشعبا قف وتو عج هلبا قب رطوب ننی تاک فا ثیدح هلبا لوق وب كرس |

 : كفا لهشداع هک دیاش یدیاراڈ مزو دربتعرپ ندعطاب مدقم ند رلزود

 1 لوم زوسول ن کل ےل هلو ارم: و شازود ندّعحاب لوارمتء ییدید هد دح

 مدعم ند"رلزود رام هکر دشهشربا هوش هدههک ثیداحا ارز ردلکد

 بوروط هرزوا عانا هدفدوفوا هطخ تو هداعیلاعا هللا لص ریما

 هکت یدردنآنکصدو نان . هعلخو یدروووا نونا-دط فن و اس رعد

 مقاو 0 دكفا تب دح یجد یرلب صدا و ردر کرک فسا وا رکذ اسا ر3 5 نع

 رلبدب در دنرابع ندع رم لح یا رلیدتا لج هزوګ ی ربع نالوا

 مک و 0 لال كلزود رب و ( ا هللأو ر درها طظ شفالخ جدو

 ْ ریه هک ردلوا تاور ردٌتلروک دقات تاور حاقرب هدنک ودزود

 ی دقرا رام مد م ند'رازود راو لسو بلع لامعت هللا یلص

 ظعو هناراب توروط هرزوا عااو نولاتیط ۵+ 7 ندرلک رد رم



 ||. رولک راوشد اکب قمروط هرزوا عابا ید ا نوکر یدردبا تصاو
 ریثمرب اکسس كساارر و نذارکا هلل لوسراد یدشا یراد مع یداوا

 هرواشم هلئاراب ترمضح رابدزود هک ردع روک هدهاش هکتن عهزود

 باط]ا د۶ سا: یدلر و رارف هرزوا كل ز ود رم بت ودا

 هداتعرص كالرکلود ردراو الدر هدم ات بالک مپ هللا لو سراب فدا

 هنا ربه نوا مبا تبا صا اک !یدتبا ترمطح ردربظ) ی و رهام

 | تاوسرهکر لدتا لاوسندب دعاس دعس ن لهس هکر داوا ځد تماورربو)
 زا لرکب ندش ی هلئسموب هدنحا قلخت ید لهن ید تاززد نده یربلم

 هن الو یدا ند اغا رک یریثم كتر صح لوا ردقوب ر واب

 لهس هکر دلوا ځد تیاوررپ و ) یدبا ناله یسواداز [ كنه راصنا

 هش رب ندن رلک ردد کو هدک دا نعصصا و هبطخ رورمس لوا یدتا

 ررو رکا رایدناغوچ ناخ هللا لوسراب رلیدتا باعا یدردیا بونایط
 یلکود هک ر هدا ادیب ناکم مفت عرب هفعوف وا هبطخ نوا كس كاا

 لوععمی-تا ترضح رهدیشلا یکی رازوسو راهروک نس دج“ لها

 ی رع ندرکلدرب هده دم نامز لوا ردا لهس كدبا ی رککدروک

 افرطو لدتک ودار غو نا یدبارارید نوید هنیدآ یډدیغوب رکاود
 نداهسو) یدزودرمنهرب نوع*ندرلکوک لوالدرونک ندنک و كنح اغا

 ی دتا نورد وکربخ هتروهرب ندرا صاا هک ر دلوا یحد تااوررب

 ند هد رب ( نهیلعسلحا اداوعایل لمس را هلا كم الع یر

 لئاوا )سو هيلع ىلاعت هللا یلص ربه یدشاهک ر دب و ره هنع هللایضر

 عانا و یدردیآ نحصل هعاخو یدروفوا هرژوا عا یی هبطخ هدلاح

 ندنسل رغا قاا هاا ںواو ا لہماح تفش#هب ودنک ندعهروط هرزوا

EEهدنزمز لر“ نور ونک یک وک یج اغا امرخ سد یدردنا تب  

 هنن رزوا كج اغا لوا هدنرلن امز هظعومو همطخات رلب دلیق یکعسم

 بی رعرب هب هد دعو یدرروب تظعوو یدروفوا د بط نوهیح

 هدقدلیق هدهاشمیاح لوا بواک یک یورر_ هدتناوررپ و بوک یک

 ه.ط> دکم زود هاو اإ هساا راد دج رکا یدعا هن رب كياڪڪا

 هروط هرس او هروتو| هسی سا همرجهن رزوا كنا هدننامز هظعومو

 هنن روضح یی یشک لوا هدک دشرپا ۵نعل رس ا كنرضح لوازوسو

 ۳و



 رانه تا كوا ساز ود ی N کاک دید لوا هکید رود بودروتک

 ارش نوروتک رم یدانابرتم نوک تااورا فال ا لغ وود
 هرم ذه نوک نک ؟ ام > لوا ترضح لوک هجر رادود هكا

 یوک امرخ لوا نوح یدلشا هکعیا تصصتیویقوا هبطخو یدقیح

 لا تلصمروک سالم هبرودنک  نندد درام یدتشا نی او آهک

 یک هود شهروتب یموروط حاغا لوا هدتاوررپ ویدلسشاب هکعلا دا رفو
 ادص یک لاغطا نیتسا یسانا هداورر و یدر وا دص ی هک یزاوآ یی

 ییلبر زرونو ك تشک ,نالوا هلاو ی داع ص در هدنناورر و یدر و

 هب يه لوا هدشاوررب و كنود ئاوا ل رجس لها هکیدر وادصوالثم

 لوا یرایصءد تورو ندا قلخ رک دل وش یدلراب هکیدلنا دان رف

 یدتا هرلنا ترضح هک ردلوا چ E و رلددح اف ںوملاق ندا

 كنا بوراو هتنیمد تجاغا لوا با کود س یا تک اک وا

 یدردبا هلان ناک (ک حاغا e هدا زو رای داکد یسهلانو دارف

 هدد امو 3 رژو اكا ۱۱ اتم نوراو ها بوت | ندرمتم ترن اب

 یدساو ید 9ھ ود یا ترمه> هدّاورر و)یدالو حط ھم ۳

 نس هنالاد تواوت توار ا تشیلات م هکید هکناک. .یکلو ۱ ىس كسلا راد در |

 ت aXe هک د هنغاب تج ی س كسا ر ساو نس هر و رهو ی یکلواو

 ها واش ا هو ك س هلل اءایلوا و ایلصو نسل راوص ندناراکس

 ید تباوررپ و یدلیاراتخاو میر هرزوااید یترخا حاغا لوا
 یدارد ( تاعقدق عن تاعفدق عن ) هدق دالفا-وفینا ترضح هک ر داوا

iولت > | جاغاو ید 2 |ترضح نسربد هن هللا لوس راک رلي دعا لاوسب ۳۰و  

 هک ر داو قد تداوررب و یدل ۱ كس تحاینلوا س 2 ین لمس ۲۳ 2

 )رد کرد لوح تورو هست رزوا حاغالوا ییشان را ء ترے > لو

AE <کرھوورا د الوات یەو ےد هللا ءا واان کاره هشتم  

 تاوج اکا كارم > بو لود نيل ی کر ر ند اڪڪاو یدیارب ا

 ۳ بوق يح هر و هرکصت دنا رل دن بسا یتکیدد تلعو دقمن تور و

 خا هوا سرع هد ا د مدي 5 رګ یتا یدتا بوروب هجو

 2 رادرزوا افراد جاا لوا: oa :سارا قعلوا سرغ

 ندع راهم ےب كد هتءارقرور مدیسع نیکد یان رک | یدلبا مر



 ۳ نا ) یدروب هک را وایتدا هاورو ی یادودیاداز فو
 |۳۵ ی 0 ن ج دلا یدال
 هدنفوش كنادخ لوسر یسهراب حاغارب راث ام سیا هکیدبارید هدک دتا

 قاتشم هتساعلو لاج كلا هک مسک ره ال هد رس سا ردیادارقو هات

 لا هت هللا یضر نافع ن نام هکر درل ثمروتک هدنباور )زنسلوا

 راپ دبات بوعیب نوجا عیسوت یهللا لودر دج“ هدننامز تف الخ هنع
 یدبا هد اق كناو یدروتک هوا یحاغالوا بەکن ب یا هداسشتا لوا

 ترض > هک ردلوا ید تباوررب و یداوا لعحصمو وح بوب هووک ات
 لالح )رلب دتا نود هداشییدلوا,د دج یحاتالوا یدادا مما

 را تخا اور و ه د لس ی وئعم یوم ه رس سدو یو ر نیدلا

 وج ات # نيمز ردنا درک نفد ار وتسنآ ( تب ) ردشعد بوروج
 هله جو لوا قیذ وتو عج ثتاور یکناو و # نیدمول د درک شح مد ره

 شعانفد یح اغا لوا هل جوه لور ما ام دوم هک ردلتحروا وا لصاح

 دنا زم کربن یا بعک ن یا هد دنلوا مدهرهسم هرکصتدا راهلوا

 تراشا هدنسهصق یس هلانو نینح كحاغاو و ) اعاهللاو هلوا شمروتک

 رد قلخ كاردا هدنداج ىع هکرواوا a هل قحرک کار دراو

 ی هصقوب هنن و راد والغم تاناویح یرشا هکلت والم تاناویح ییاات
 هع رک تبا( هد ےجسلالا *یشنمناو) هک یلوق كتعاج لواردب وم

 توق کش یعبسا لوا كغالوق ره نکل راب دتا لج هن رهاطس
 هکنا (یونم)رروب هدنس وام یولوم با هک ردقوا یردقو

 کرد ورم ۶# دات ج هلانوا قیدصت دنک یک ۶# دادرارسا زا دوناروا

 ی در اج هربثم نوح ی رلد وک هعج ۳ و هیلع اعد هللا لص ریمغب

 دوخاب ویدروقواناذا نذّوم ید رروتوا نوجو یدرر و مالس هدلخ

 یدرر وهدشنا لربتم ىدا ه.ابد كمر و نیع هب یک بهرزوا عظع قحر

 لاوس یلعولو اذاک یربثم دنعوا یر لع فلح زم ) هکیدرروب و

 یرق نی ) یدروب هکر ده رب هتک و ( رانلانم هاذ اتاق كارا

 هللا لوس رهک راردباو (یطوح لع یرینمو هنا ضار نم ةضور یربمو
 هنس هباب یعجو اربن ب رقبا لر ابعو یدرایح هربثم )عو هيلع یا هللا للص

 نوا تاعر هدا یدانارارق ہد تب دص ر کر وا تفالخنوح یدروڌ

 < یعجوا #



 رک ۹

 تفالخ تب و نوچو یدقیچ هی هیاپ یبنکیا بویمتیچ هبهیاب یوا |[
 ید زوط هرز واهیاد یاوا نوی چ هب هاب ییکیا یدشربا هقو رافرع

 لاسو دلعیلاعت هللا لصربمغیم یداو | هفیلخ نب روشلاوذ ناع*هکاتفو

 هد ونه "یوم باک یولوم بانجو یدقیچ هپ ه اپ یهجوا نع هنبرب
 هاو صاب باوج یکیدر و هلاّو-س نالوا دراو هرزوا قکر حو كنا |

 ۶ لوضفلاوب یہ درک شااوسسد ( تد) ردشعد ںودا تراشا

 ۶# یر ر ناشډزایسج نوچ وت سپ # لوسر یاجرب دنتسشنور ناک

 | مهو # مرسبار مکی "یاب رک! تھک # یرنک ناشد زاوت تاثر هب نوج # ||
 | واتسرکب وبال همی وک ٭ وج یاجنع موش هباپ مدرک مرگ لاثم هک دنآ |

 | ۶# ار هش ناب تس یلثم ےھو ٭ افطصم ماسعمالاب نا تسه #

 یدنا هاب حوا یری ثم و هلع یلاعت نیا یلص كلوسر ترضحهک راردا

 نذنال اج یدنک هدنامز یموکح هدماش كلايةس یا یدب واعمات

 ردك دا شا ورد رک نوکه نتناو م نالوا کاخ ها[

 هماش بورب دااق ندنر_ یهالا لوسرربنم بودا دهج هبت رع یییدلوا |[
 ندرب یهالا لور نم یدتااناوسذ هردنوت ها هر واعم

 هدتیاوررپ ویدلاقهدناتاطبوک و جقاوک ارقر هب هن دم هاکانرابدراب وق

 قلخو یدنروکر زدلیب هدکو ک هکیدراو ه همت رع رب بواوئوط شوک

 ندنس هاخ یدروک یی اوا نوچ ناورح یدشود مظع هاتف هنا

 حا دردا اف ندنرب یربثم عب یدتاو یدوقوا هبطخر بود هرشط

 تكسک وب ندیگلوا یربم هکر دیشعا سا اکب هر واعم هکر دیا نوا كنا

 یدلیاهدانز یخدهیاب قلا هنب رزوا هاد جوا یک لوا بورونکر ا سپ 3

 | ۰ دیشبا نیزروسو ءروک ی بطخ قلخ هج هکمدت اهلی نوهگنا یدتاو |
 | روصقر اکاو یدبا هرزوا لاطوا منم هکر رداویدناغوجقلخاربز |

 یدزردبا تع مو ح الصا هرژوا تشهلوا نامه هساوامقاو لاخو
 بوشود شنا هن دم رس هد را ترد ىلا زوسا ندنرع ات

 ندنل زبمهنارعح هدلاس و و 2 یدلوا ادیب انودو ان بواب دریم

 رذنهنالوا یکاح نی رح یب یرمضطا ن ء الع هدوشنود هب هدم |ا

 یدلبا توعدهمال سا بوزان ںوتکءاکاو یدردنوک دن اهیواسنا ۱

 هنرضح یداوا ن الس یدلوا فقأو هنن وعصم كندماننوج ر ذو |



gw} 
 ت س ن ا...

 هللا لهطساو كکنس اکب یل اعز قح هللا لو-سراب هکب دزا بوتکم
 ۲ رلید الوا لاب هناود لوا یرلیضءب و رب داوا فرم له السا فرش || یرایءب مدوقوا هنەوق رج یکب وکم كنسو یدلبا بیصن تمت مالسا

 هرزواههش رط هب هل ارات نر وب نامرفردفوج سوحو دوها هدمتمک ا مب و
 | هدناوج كب ونکملوا لسو هیلع یل ادت هللا یلص هنلا ل وسر سد مہ هدیا لع

 | لوارلن اسمو لا هب زج ندرلن الق هرزوا تبس وګو ت دو هډ هکید زاب
 ۶ ءالع 9 را دیع یناكناویحی راو دلزاغ وب و را هی هک ان هللا سوحم ت عاج

 رعصو 1 ود ۵ د و:کحء لوا تب وزا بوتکمرب ید 4 ییرمصح

 ندنالوصع كنوبح یراکدتا تعارزو ی رادعمكن رل:اکز نويو

 ءالعو یدروب نيعل یرلنا ردرادعم هن باصدندنراع لاوءاو ندهویمو

 یدیمشعا قیقر هرم ا ءالع ۵ درعسو فەر, رهو د دناوررب و

ریس لها رک | ) هس )
 ۰ قم روج لاسرا ۵ رده ف ییرص> ءالع 

 هکر درلشعا دارا هد هنس جدن دوخا هد هنس ىجا ند ره نس صد

 تامعط تحاص اما یدیشم ردنوک را همان هدارطا لولم نرضح هنس لوا

 عفاو ۵ دنلود هر ها دم ندا رم هزار هد هصفو هک رد نا حرصا

 هی دح لاسرا یب یرضح ءالع هدا عإ لرمس بک و ردشلوا

 یییرنضح»الع هکر داوا قق وتو مج کالوق یکباو و ردشعدردهرکصاد

 ند ھا لح یسکلوا ردنکع قلوا عاو تد و یا كءهردنوک هرات

 هدلاس و و % هلو ا هرکصندتدج | ممد هنارمج یس دا هرک صد دتەجا مع

 لواو رلیداک هتءژالم سو هيلع هللا لص تالسر دیس تعاج ساقلا

 | حشا ف وع نوهللادبع یرلسْیر كراناو یدیا یشک یمرکی تعاسج
 نوکرب ندزرلک هیدشیدم رانا هک ردلقن یدیا حشا دا نب ر ذنم دوخا و |

 دلک وات 1 حاقرپ هیسندنف رط قرشم هکندروب اکا ترمه> مدعم

 قەهالعر ك رلسر كرلناوردرلڈ لوا ناسم هلا یرا رو عوط هک رو

 ۰ كترضحتعاج لوا نوک ی سرا سد ( سقلادءل رفغا مهللا ) ردراو
 ی راس كرلنا الا رلبلدلوا لخاد هنسلح كرضحبواکیک ید روج |[

 بوراقیح يا راسابل لوب و یدل با فقوت هدنل زم بیک جا هللا دمع نال وا ۰

 راد ءاج ف طلو بولو كاپ توردتٌشارپ یی رو هدو ئ راکوت و

 هک ندکدنک ۶



 ۱۱ ی
 لاوس ندرانا ترضخح ی دلک همانالا رخ “لام سلح هرک صن دک دنک

 تااوررب و د یمادلالو اارخ رع دقولاب وا مولا اہ ص ) ی دتا

 سا ها دع ه درکیما رس هکیدنبا لاوس ندرلنا هک ردلوا یحد

 نسح هللاد ع هک وءلاحو ردرمعق وب هللا لو سراب یدشتا هلن دبع رد رکود

 هللا یلص هللا لوسر یدا یشکرب روخهژوک بویلوا یحاص تروص ۱

 كءدآ ی هلل !لو سا یدتدا هل | دبع ی دلا رظا کا مو ه.اع یا 1

 ر داکوک و ردناسا نالوا تولطم ندء اا هکلد سا وص ندنتسوب

 هرکصن دناو ی دنر ووا نیش هناا بودا تافتلا کا ترضح لوا سر

 كدا تەب اکب یی ) مکموقو مکن لع نوسا) یدرو- |

 هنن رلکچ هاک هی ایا ركود ی هرژوا ركه وقو هرژوا کد رل فن یدشک زا

 شیک یدستا شا هللا دمع زرولوا نماض رلیدتارلنا تالوا نهاض

 اکس هنر زوا ریس هل یدنکزب ردشلا لکشم یلیخ كءهردنود ندش د

 ق وتسانا ت وعد همالسایرلنا هک ردنوک مدآرب هرگوق نسو زردبا تعب

 هکیک رهو ردندزرب ه-سرولوا ناسم بودا ادتفا هز هکوک ره ندرلنا |[

 یا یدتبا ترمضح زرد. | هلام هلکناهیاک هناسعا بودا تلکس

 تاصخ کا ین دوم كل ات ی هدئس اقیقح كداب وسورغوط هللادبع |
 هدشرللصخ و هللا لود زاب یدتنا هللا دبعرد آیی ربو )> یس! رپ ردراو

 یدتنا هللادم ءرد یل بج ید2ابرمع> ردیهیطراع هس> ول رديه لیح

 ثیدحح ارش (هدناف) ام هب نيدلخ ىلع نقلخ یذلا هدا )
 كهللا دبعو رد-افع د ارم ندل> ه درد حو رل دتا هللا مهجر |ا

 هنو ع هك نعد ۵: > كلاز وس کیدلی وسهت ردح ,دنصوصخ یناعاكنء وڌ

 ( یاب ر ) ردراشعدن وصکنا ردلیلد هنن رطن تدوج هروما بقاوعو
 تەسادء ناج ترص و رصإ رول * تساععناعا و نما رهمس دیشرو>

 9 ساعع ناسا ادوح و هک راب رد *# وزا نشورناه>ج ناخدو هک ىع *

 لا یکی وقو یدلیارظن هنلاصم یدنک هکیدنا لوایسناتكناو |
 ه رگاصا دنفا ظف لیکو ترا هط لیصح هتنلحم كتر تویقنا
 هللا لوس را راد | یعاج سقاا دنع ہک ر دشت را هنعحص یدلوا لخاد

 ندراثک ار ز ز زیا هنتمزالم كکترمضح هدرانامزیربغ ندمارح هامرب

 هک روی یهارب « زب سپ رد رالثاح ه درمشلارا مزب هلکنس یسهلبق رضع |
O E EET E AT EN 



 هک ۱۳۲ $

 || هزم هلی بولوا زکولعمات هریآ ندنرب رب یلط اب و قحو هلوا هراکشآآورهاظ
 | هنج هاکعبا لع هلکناو ۸ هدا هاکایرلننیلک هلمزب ند رعوق ه دقدراو |

 ی دلبا ما موجو ججو تاکزوزا-و ناعا هرلثا ترمض> ن هریک

 | هلباوص هک رلیدتا لاوس ن دنرضح لواو یدید كرب و نسج كتينغو |
 ۸ هلرق ولتا-ط ب ودلصا هدرلباق هلوتم هن یعزوا ورق دوخاب و ییامرخ

 شکلرص هللا تفزو هدقا-ق ورقو هدزوناوف لشد ی دتا ترضح

 رک رّیلصا هدیاق ناد زود نانا وک جافا امرخ و نکند الصا و داق |

 | هدقدراو هزک هلبقنودنا ظفح ییهدینم هلجو یدتا ه رکصادنا |

 ۱۱ اب لوا درر نت تریاک هکر دلش لر دل ولما ی زرو
 هد هن دهرل دتا تفایط هراناورالدردنا هنا زم كنراسخا تش هلمر

 || راب د لوا لوغشم هب هیعرش م اکسحاو نآرق )هڏ بوروط نوکن وا

 هداز ندرلنا هسا هللادعو یدزب و را ا دن ر ره كراثا ترضح و

 هبقویکیا نوا هزاج یکیدرپ و اکا هکر ردناو یدروبب ناس>او مالا

 | ناسحا «زناج هرلناورو-اوا مهردزوسیذب یع وج هکیدیا شنری و ||
 یدروی تزاجا هنعجا رم هنب رلفول ام نطو هرکصا دک دعا

 هعرونلوا ناب یداقو كل هنس ی زوقط ندنرعه ##

 1 لسو هيلع یلاع هلن یلص ع درس هکر دراشمروتک هللا مه ج-رریس بارا

 یرالءاع تاقدص ند-:س هرغ یرع هام كن هس یحزوهط ندنرعه

 یتیراتاکز كنب رلل ام بوراو هر هلیبف نالوا نا ات ی درو نیبعت |ا

 || او راغ یکل ام نم بەک ه دتاوررپ ورا هروتک هی هدم بولا |
 ۱ هب هنیهج یکم نیعفارو هب هن مو (ساینب یرشپ ندایعو هن زلف |

 ینایفسنسشبو هال یبینایفسنب لاح و هیءرازف یصاعلا نب ورعو ۱
 ند دعاس دجوی دردنوک هنا د ىل ین دینیا ن هللادبعو د.هک یب

 هبلعیلاعت هلل | یلص رمق یدتا هک ر دشت ربا هتڪڪ هنع لادا هلا ی ر

 نوعغلا ةوکز یدرارد هیشالانااکا هک یب یشکر_ ندنس هلببقدزا لسو

 ت ا ولا یناکز كتل. لوا بوراو ےک لوایدردن وکو هلرقرب

 ال لام عار الا تسض ی را دق وش تالامو یدتاو یدرونک هن روصح

 || اکب موق لوار دعب یرادقموشو ردشماواذخا ندهلیبق ل وا ر دناکز
 چو بس سا ات و مو او توت gn سست

 چ هیده #



 # ۱۳۲ و

 1 چ ه یلاعت یادخ نوهیح هرم ترضحردراثسر و هر هر ده

 ۱ 6أ 2 لالاعت قح یر هسوک ضد نام هکندروم هرکصا داو

 | روسلکاکب یسب رب ندرانا سو م در دنوک هل عرب ندروما ینیدلیف یلاو
 ۲ هر ده اکر ر دون یرادعموشو ر دک یرا دعهو تش تالامو هکر دنا و

 ٩ هروکات زامروتوا هدنوا یساناو یسانا نوک یک لواس ریدرلهدر و

 | سش مب هکنو یعحادسخ لوا 2 هک

 دسرولاهتسارب هرزوا هحوو ندناکزلام هکع ۲ رهردهدننردفذب کلا

 1 دن و یی هئسا یییدلا هک ه دااع لوش رارروتک ینا هلا هدتما دزور ٤

 ٠ 3 رهروکو یک هود هساآهود هد یراکدتلکوب هنن وت لوارکاراشلک وب ۱

 یک نوف هسیانویف رکا هلک قرارغاب یکرغص هسپا رفص رکاو هلک |
 || یدتا بوردلاو هامد لا ل راہ ترضح ه رکصخدنا هلک لر هیلم

 تاقدص ترضح هکردب وعو (تغلبله مهللا تغلب لھ ےھللا )
 | یتعب ییلاوما مارک كءلخ كنةاص هک دارد ب ورو هبثت هنن رالمام

 1 جد هعلح نالوا ںواطم ىراناكز دو نسهیلا نسوا لا ك رالام

 RE O ) از هارد
 0 ماع ناف هو ضراو مه رلعذ وا ناو ھن الف اوادع ناف نوختام نيب و |[

 | نیصح نهنییع هدلاسوب و 9 (کلاوعدیاو ےھءاضر مکن وکز |ا

 | هند د در لواثعاب هر دیصقوب و یدردنوت هن رزوا مت ون ییرازق

 رک ن اعاش هکت یایفسس ن رمشب رورمس لوا« دنهرح كه روک ذم

 ۱ یدیّسه ردنوک هبعک ین ندهعارخ نوعا یا تاقدص یدیشاوا

 || بعک یب هک وب لاحو یدستیا لوزت هنسحاون كموق لوا بوراو مشب
 ۱ یداراشءوق هنن رانک كي وص یرلکدید طاطشالا تاذ هلا مع ی

 | ینبیدلآ یراق اکز كرلناررلیدتبا عج یب رلیشاو مات یدعارما هبمک یتبرمشپ

 لاک یدنروک قوچ هن رازرک ك رانا لا وما لوا یدروک یلاوح اوب نو جے
 بوروتوکه کن سدرپ ون وک یزکلام ردقون رایدت | هبعک ین ندنراکل ےل

 ندفالغ ییراهلقو رل,دلشرمک یییرلباب بواکهرب ر یس هلج سد راه دیک |

 كرانا سو هبلعیلامت هللالیص هللا لور لماع هک راب دموقو رایدراقیح

 || ردرشاوانیدتم هلءلسا ی درب رب اک یا دن کن ولا نیرات اودص 0

 1 ندنوب رانا نوهعح اد رد دتا ےک یب ردک رک كار و هک ز هدزعدمزب و



€ ۱۳ F% 

 1 ندهعارخ هکر داوا ځد تاو در ور ردرااکد رد اقهکفک نولآ هودر ۱

 ۱ یلاوحاو نوح لماع را بدنا تنواسعم هو نب ییوقرینعلا نب ویرایضعب

 هنرضحلوا ن هەق او تیفیکو یداک هب هنده نوح اق یدایق ہدھاس شم

 ندعک ی توراو هکلوا ےک ندزس یدتآ ترضح یدترا ضرع

 هدنفره رلنا نوح ادخ یدتا یرارف نیصح نب ةیع هلا ماسعتنا

 مرگ ود ورک هک دم وتک هکن اق كتسیرلداو مروشد را ندنزدرآ را هسک ||

 رح اب هم مدا لرلتا هک هلا راوس ىلا ند رع یا تروح سا

 هک هلا یک هلیع سا ید ردنوک یدیغو داك  ندراصت او |

 كن هلق لوایدشرپا هل راد كراناات یدلوا ناه: زدنوک بودیک

 هنب رزوا كرا بولی تونع تصرف هئدیع رایدباقود هدنرال بم یرکا
 ند رراو ی دابا مسا یعاجر ندنرلن الغواو تروع كرلناو یدیاح

 یاست هللا یللصریمعی یدشرپا هب هن دم تودارسا یسصعب ید

 ندو نب سو رایدتا طفح و طض یرارمسا لواات یدروم سو هيلع
 بجاح ن دراطع راب دلک هبهثدم نوا بلط یب رسا تعاجرب

 مها ن ورگو دعس نب میعلو مع اع ن سقو ردا! ن ناقرب زو

 هلا لوسر هک رلیدرونک هلب ییرارعا شو بیطخو یک سباح نب ع رقاو |ا
 كنب رسا یدنک ادتا رلهدیا هرخاف هلبا نو هیلعیلامت هللا یلص |
 یر هلی ودنک نوح ژربسارلید_شواق هلبا رلناو رایدلب نغیدلوا هدف |ا

 لوسر دی“ هرکصن دنا راددزتسوک ت ا رططا بو شالفا رلیدروک یهو |
 هتح ایسا هدنس هر كن هعلدص د-تیاع رورس لوا راد داك ههالا

 یف رورس لوا هکرلد دملی رلثا یدنا لوغتم هنسوع» وا قلشوقو

 قیچ هرشط داب ب واک هنکوا یسوبف كل هر رب ره رد هد هرج
 روهظ تفلاسخح رب ندزب رلیدشا هکر دلوا ځد تباووررپ و ) رابد,د

 یدشالالبلدتاربسایرع راد العوا و یزع رلتروع مز نوح نزسکعا

 لهاو ردکر که سقیح هنن زاغ هلب وا ترمضحكدنا مارا هظطر رلیشک یا
 رل, د دکل واهرزوابادآو نکمرغاح هلبا دناب زاوآ هدهالا لوسر دجسم
 ی هک دلو ههوووب یدتدا توعیح هرشط ندهناخ ترصضح سا

 هلب وا نوجو ید رروس هنب رازوک ب رالا كرابو رلودر دناب وا ندوهب وا
 لوب مین شپ یدربسک هف رش برج هنب رایداق هلاعاجج یییزاع

 مع هنرزوا #



 دسدع اوغلتخا دا # الض سانلا قرعد ایک كانتا (رعش) یدوقوا

۱۳۵ X% 

 یرلئا ترە راد داشاب a وس یزز وس لوا ا بواک هن رارزوا

 یدلوا لوغتم هلق تاسز اع و یدرمک ی ا بوہط چ بوروک

 هک رعاجر ر راب دتنارانایدروئو ا.د ج نوصو ید هیج هرم شط هر کص دیا

 ی دتا ترمضح رروتک نیش زمزو رر و نیز هب یک رح دم مزب

 ندز وسو ردبلاء ی اد قحجا نروتک نیشیمذ بور و نیز یدم

 كدر ونک هلب یرزرع زا رعا شو بنطخ راب دتا رلدا ردن گن دوصعم رس

 رعشلانام ) یدنیا هدشناوج كرلنا نرضح زو هديا ترخاقم هلک سات

 ناقرب زیدیدلهروکر دراو زک هل لروتک نکلو( ترا را الو تثعب
 لواهک ردیا وقوا هبطخ رب قااق ی,دشا هناوجرب ندن رلحا ردبلانبا

 یماتو دج كو یب بوعلاق س یدیا بجاح ن دراطع ناوج

 مسو هیلع یلاعت هللا یلص ریمغب یدوفوا هبط رب لمس نفرشرکذو

 یس هبطخ ل دراطعا" یدرویب هب یراصنا ساع نب سوق نی تباث
 احمق ةبطخرب ههادبلاب بوقااق خد تباهی وقوا هبطخرب هدنناوج
 نسحو یتنداهشرکذو یسانونج قلا ساسو دج هکیدوقوا هغیلب

 ترصن كراصلا هلاضةو تعدانمو ینتلیضف كش رج اهم هلءلخو قلخ

 هتلاسر كالو سرو هنادخ تانادحو هرکصندناو یدیالعسم نتنواسعمو

 یدیا نعضتنب رلقداوا روم ام ه هلت اقم هلءا ر افک لد هبحدبا رارقا
 ا ردبلان ناقرب زیرارعاش هک رارداویدقلاقیررعاش كرلنارکصذ دناو

 | یالفمارکلانح (رعش) ید ارل ویا ا ضب یدوقوارعشرب یہا

 | اا ا مطدو#* عب را مسقش ايفو سو راا نت ۴ الدا هد

 | * دحاانل یاب الذ انا اذ#۱ ع هفلا سنوب ملاذا فیدسلانم # ےھاک

 أا تاولصاا لصفا هلع تاساک رورسس ۴ عفت ۳ رععلا دذع تالذک ازاد

 | رانا ناس> هرب و باوج ءراثوب هکندروب بودا بلط باث نب ناسح
 بئاوذلا نا (رعش) ردندنا رب وب هکی دلب وسارغ تانيا هدشاوج
 0 تناک نملکاهد نضرب * عید ساثلل هنس اون دد # مئوخاو رهف نم

 | هەتعیشەنلالوسر موش مرکا# عنطصب را لکو هلالایوعن # هنر رس

 ايد * هرزاوالف احدم مہم یدها * میشل او ءاوهالا تنواقناذا #

 | یرعشوب و یدعلات سبحان عرقا هکر ردباو# عنص كاح ناسابحا



 صد
 | زاا ضراف سالناو ** رعشم لک نءس الا سوراناو ٭ مراکلاراکذا |
 9 ماها ضراب و دحج نوکت # ةراغ لک نم عابرلل انا ناو #* مرادك ||
 نب ( رعش ) یدتا ناسحر و باوج نا-س> یا هکر دروب ترضح :

 ۳3 مابه »۷ مراکلار ۳۷3 دنعال اب و دود + كرف نا اورا زین :

 E لضفاو * مداخو ٌ-ظنيبنم لوخانل * متاو نورتتل |

 مکد امد ن ط مچ مک ناف * مراکلا رک ذ دعب نما دافو * ىلعلاو

 e ٭ اواساو ادن هلل اولعجت الف# ساقلا ف وم“ نا کلاوماو *
 تاقهرلاب مكسور ىلع * ا:ةكاتلام تدلا بروالاو * مرادب ىلا دنع |

 عز هپ یشکوب نوهت> ادخ یدتبا سباح ن عرفا سب # مراوصلا |
 عل ردییهسار خر ندنآ بواب رب و تاشو ترے ند يغ لاع دج

 سد ركب ندزع رعاش ی رعاشو كركي ند زیبصح ییطخ ردراشم اعا

 ا و یب زوشا كراثا ترک ااا ا تولک هفاصا

 ناسحارلدبطعو رهزاج قبال ھن ر ره بورپ ومرلنا وریک یتبراتاناویح
 نذلانا)یدا هصد و لوز بیس تن هع ؟ تیاوب هکر رد او یدانا

 حرح یحاوربص مهااواو نواقهدال مهزکا تارعطا ء ارو نم كنوداش

 اطصاا خب ییهبقع ن دیلو هدلاسو و (مهلارمخناکل مهنا

 یدتا هکر دب ورم ندرار یان ثر اح یدردلوک هن رارزوا یمود
 ادخ لو .۔سر تولک هب ھے دم ندعلطصلا نب نعل ندم هلبق یدک

 یدلبا توعد همال-سا ب مدراو هشاق سو هب هلع لادن هللاىلص

 ۱21۱ قاب اک یارشا ماکح) ن دنولصو, وضو مبلوا ناتلسم
 مهدیاتوعد هم السا یرلداو هراو فم هل.مق و موو هللا لوسراب مدّتا ن

 لواهدنفو نالے دبا عج بولا رات کز كرلتدا.تباحا هعوعد

 نوسروتک هب د دم بواا یناکز گیت ا عج تولک ردنوک یشکرب هقرط

 ی دعا توعد همالسا قلخو ی دک هعلطص)ا خب هلق ثراح س

 دوعو« تق و نوح ی دابا عج بولا ی زا کز كرلت دبا لوف ےمالس

 دو نوا صدف یو ز لوا هلراح ن داناج ترمضح ی دشورا

 قیبصعو طح” كنلوسرو | دخ هکردادا ن اکهلب وش تا نج راک

 هارسا ا25 ید هلوا شلوارداتص ھار ندد ؟ردیآ تاجا

 هللا ییصریمغب یدتا تور دل هرادا لاح نروص نودا توعد هاو

 < یلامت #



 هدتقو نالف م دقم ندنو نوعا لعا صبق :وکز )سو ةا یلامد

 دع و فا ن درو لوا یدردوک یدک رد دسردنوک یشکرب ۱

 ندزا۳ رپ بودا بضغ هزب رورسلوا هتبلا ردلکد نکع لوا قة
 یدءایدهردن و a وک ر هد هدنءاع یسدعوهک ردشلوا رطاح د

Eلوا هک و لاج و م دابا 9 ترمه بولا یاکز نالوا عج كلك  

 نوعا دا یاکز ل وا دلو رط ث راح یی دیعع ی ديل و ت رمو>

 هل وا یتوادع هلو لوا كدیلو « دنیاهاح نامزو یدیشم ردنوک

 لوا درع بوشود ه-سوس وو فوخرب هنلکوک كدالو 0 ده رط ا

 تراح هللا لوسراب یدتاو یدلک هاو ترصح توود هلا هس وسو ۱

ینرضح لوا بوبا را ٽڪا دن را هع دق توادع |
 : نوحا مارنحاو میظس 

 | ندقارا قعاج لوا نوح ديل و رایدتیا لایقتسا یوغیح وش راق هد لو

 تعامج لوا هکیدتا نطو یدقارب هس وس و هاو ن اط ش یدروک :

 ۱ بولود ندلوب سد ژرولک کا لتف ی ودنک ءا هر ھت اےس توادع

 ۱ بولو! دن ره یهو قاط صل ا ی هللا لو سراب یدتاو یدلک هر ھن لم

 ه.صعو ره رورس لوا رارواک هک هکر رزوا كنسو را دیبا یر رکشا

 ید تیاوررب و ( هر دلو ڪک رکشا د رزوا ا هکر دل د تواک 0

 هکر دنا هدلاخویدرد و هش رزوا لرلنا هلعجرب یدیلول ن د!اخهک ر داوا :

 : لوا ت وراو دل هد | لیحت بواوا ه رژوا طاتحا مآگراو یدرول

 : ىدرد یک هرلدا هدو ہیک ید-دا لوزن هسحا وب كن همق

 : نادا توص هدا كرلدا یدلوا لخاد هثب رلارا كرلدابوراو یک لوا

 ۲ بودا ER ییعالسا راش اتو لھ ءا و ءهواص تم اواو

 ییددا مولعم توتود ورک دلاخ یردلبا رادربخ ندرآا ءم لوا ئالا

 ثراح هکر داوا ید تباورر ) یدلبا صرع هلرضح لوا یر هنسا

 هتر طح لوا بواک ه هنده هلتعاجر ندنفارشایسهلیبق قاطصا نب

 هدنس هصدكراد ا هع E را د2 | ضرع نب رالاح یدنک و تاق الم

 اوبیصت نا اونیبتف ۳ ق-اف کءاج نا اونا نذلا اهبااب ) یداوالزان ۱
 ۵ “ا لوا ت رمهح و ) یمدات علعفام لع اوص a اھ امو 1



F*رک ۱۳۸  

 اج عب :( یوتنم) ناطشلان م دلحلاو هللا ۰ نني ہلا ) یدروب

 دو ناجر زاولر ین نا#رت رکنا ر ۶ هگش ] دصز لب e رک الا ی - |

 اعف هللا یلص ربمغب ۳ رداع 4 دول ناطرش هه زا باتش نیو هد

 تیاوب نال وا ل زا نوا بیطت یب رارطاخ كموق لوا سو هلع

 2 یدرم سوگ ق ارادادو شسزاوت هضم رو یدر وو: هوا« رانا یب هع

 1 نوا ت تاودص و نوعا یی ملعت درو رم ماکحاو نآ ر3 ه ریس هکدت او

 FP ندابع یحدرلنا م هدا E ییک ره ندناععا

 ۱ نییعل هنن رلب6۶ لوا ل رلنا ىلا ترضح و را دتا راتخا ییراصدا

 | رش یءدیدح نب صام ن هبطق هدلاسو و ¢ ی دروب

 : ندزوسکا بوراو راذا ی دردنو هس هلق عثح نودا ما هر یک

 | بواوا عقاو رعطع اعم ه ږلرلارارل د شود هن ر زوا كن هلسق ل وا

 اا بولوا باغ مالسا لها ممالارخآ یدنلهرا مدآ قوج ندفرط یکیا

 ییسج و رابد و وتک هرن ده ب ورود س رسا جاقرب و نویفو هود

 یتویق نواویدشودهود ترد هنر ره راد دانا نو هرکصندحارخا

 یبیلجدهرزجم نفمتل# هدلاسوب مهو ل . رلیدنوط هئب رب ه ودرب
 لوا بواک هغ رژوا هدج نده شح لها بودنا ما هرقل ز ویحوا

 كمو لوا يلع یدردنوک هش رزوا كموو ندا قلبارخ هدیحاول

 هلع نودا رارف م وڈ لوا یدتک كد هب هر رج یراق دلوا نک اس
 ج تودنا لا مور رد لواو یداک هر هن دم نوئود

 یتا هبلعع یتدیا هل هللا رلثا هفاذح ن هللادسمع رابداوا ناور كررمت

 لئام هحازمو لره یعبط كهالادبع روک ذمو یدلبا نالتسم ریما

 هل دع رب دوا شا 1 ن وحا قعصبا ملو را نا هکیارواک هداو ىدا

 ا دمو لوا یدرب و نیع و د كلا هشت یز کبد نک هتعاج ل وا

 ITE اور یا ها لااا انب هنیع لوا یرلصع) |

 نوح یدید مدستا ههطا هرسن كروئوا هرلنا هل اد.ع رل دنا رضاح

 || ی دتا ت رضح رلددتا ضرع هترضطوا ییاکحوب رایداک هبهدم |

 حک هصق وب هک < هوا مولعم ( هست ) هومیطن الف هرصعع انش

 | ههحو هلن م رک بلاط یا ن ىلع هکر دشعلوا دارا هلعو و هدب راخت

 ف یک رب بک 2 هرب ر.تب ولر ور سو هل o یدتبا

 چ لوا ۴



4% ۱۳ 

 هرژوا یتعاطا ھت ژرما هکندتا ها هرطشا لواویدلنارتما مرکل لوا

 ریمغب یدتا بودا بضخهرانایزربعا نوکر رايد تک ر کشا لوا سو روا

 . أ رلثا ىعد هعد ل دنا تعاطا ه رکی ریما هرس مسو هيلع لاعت هلال ص
 عجب د ۳ یدستاما ه هرات !یررمما سد یدد هلن وا یل د رل دتا

 رک ه- 1 او کند رها هرلدا ی راربا س د رلیدقاب یا تو دنا

 رادان دن رار رب هداور ر وزە هک شا هکر لد دیدو زب داق د رلتا

 مالتلا هیلع ینلایااتر رف )دت اور رب ورلي دا ع« ندم رک ار E راز رب و

 ی دردن وس یش 1لوا تواوا نکاس یضغكن زارا هدلاحو رل دبد

 ترە > لوارل دتا رادربخند هص لوا یار نط > واک هپ دنن دم نو>

 هدشاورر و لد هما. زورات یدبا راهلوا شم دقق کا )یا ا

 كنهصقو و ( فورعلا ىف ةعاظاا اغا ى درازام#چ ندشن 1 دبا ات
 هوا لئاق هد دعت رکم ردیفاثم هن راکدت ادارا ریس لها یرهاط

 یا نت لع هدلاسوب مهو ۴ روئوا ج7 ر نالوا هدنیحشک الاو

 هلءارا شاوا راوس د۰ودزو و واتآ ىلا هج و هللا مرک یلاسط یا

 نی تا ل وا یدردنو ؟ نوه هی 1 تارخ یتس هناح وب سال هدیط ۶ هلو

 رلرداکو د هنن رزوا كموق لوا نی زوسک | هداتفو حاصر و رلب دنک ||

 رلردروسهودوربسا قوحو راب دقاب و رايد م ینهناخو واو رایدتیا تراغ
 یک داش بو>اق یدا یسوا وا لا هلو لوا هکاح نیدسعو |

 سدلق هک رادباو ) یدشود هلا مالسالها هللا رربسار اس یشادنرق رقو
 | مه ریو بوسر نب رراپدا وب جا ج واو هرز جوا هدنس هتب رخ كنس هلا وپ ۱

 یرل جاف نالوا همان مز حو بوسر یضن مم یل ع یدرار د نا ع د هی رب و |ا
 ی دوق هقشاب نوڪ وا غم قص )سو هلع یاسمن هللا یلص هرم

 كلو رلددتا تیس نیس یساقاب بورافیح ییسج كعانغ ه رکصادنا

 یاربس رب هدا رد لرسم رايد ر وک هب ها ده ب ويا لاخدا یکاح

 نوکر زلبردننا هبارسلوا یماحلآیدرردما ظف>هدنایرارمسا یداراو

 یدک ندنکوا ی وق كيارمس لوا سو هیلع یلاعت هلا لص نرمّوح

 تروع لوا هک ولاحو یدیشم ر وتوا هدارا لوا یزد كعاحو

 هلل !لوسر ا یدستا تولات هرزوا عانا یا یشک صفو هل.

  ر ورس لوا ( كيسلع هللا نم ىلع نتءاف دفاولا ت اغو دلاولا كاله )



 هک ۱:۰ ¥

 ترضحر دکاحنیدع مشادن رد یدتا لوا ردوك كدذاو كنس یدتا 1

 كا 5 دی بواد ر دنوفیحاق كناوسرو ادخ لوا

 لس و هیلع یلاعت هللا لص ربمغب نوک یسترپا یدتا هکر دونم ندنرف

 ندنرضحو مدلی وسیرزوسیکنود نامهن و یدک ندنکوا وړ هن
 ندارا لوا تزم> ه- نوک یج جوا مدت شا یبا وج لوا نامه هنب

 ملیوس ز وسرپ هترضح لوا هکهداید بوا وا سو أم نب یدلیار وره ۱
 یدید هلب وسیکب زوسقااق بودیاتراشا اکب یک رب ندندرا كنرضح |ا

 مردار و ی دلبا تافو م ردب ے یرق كنسولوا ایف مدستبا بوق |
 یدشا ترضح ها دارآ یب ب ودا عضو تنم هع ۱1 :د ید |

 0 یرلتسود ندنم وق یس هلیبف كلا هک هرکصندنوک جاقر و م دتا هلل وا

 | لوبو بک رو بو ر دیک ماج اکا ت رضح یدیا راک هیهتدع ||
 یشادنرق هماشتروعلوایدردنوک هت هلق ینابوروی ماعلا ینلحرخ ||

 ۱ هک دنا لاوس ندنآ یدع یدذن ود اک | ییهعقاو تیفیکو یدتک هثناب

 ۱ ردک رک كعبا هج هلکنا رد رجب كار كنسدنهح لد نمد كنخکوب

 هت مدح تنا يلا لک نام هکر دلوا عار علب ید-2ا یشادرف زذ

 شمع ۱ کاسه ۵سال ارهمخ هد مالا سن رکا نس هد را توراو

 كاسا اکا هوا هاشداب رک او رولوا ه د ا ز كنب نمو ل ضف هدنتاق هلغاوا |

 ادخ ید تا یدع نسرولوا مرګ و نیرع ه دشالو یط هشه هلرلیس 1

 1 هجوم هد ها لم ندماش سد ردو تاوص یأر ل دبد وبا نوععح

 : گاز فتا یجتوا یسهصق ید دلوا ناسم تواک هر هدم كناو یدلوا

 | هدلاسو مهو ) ین هلل اءاشنا ردک ر کک هسالوا ناب ه دنهباقو

 یدروب ترجندن ارهطء تاجوز جد هيلع یلاعت هللا یلص ملاع دیس
 هدرمسبتک هدندس كنهصق لواو هملوا نیقب هرلنا یار هکیدتبا نيع

 هقفل یرهجوز تكنرمض> هکر دلوا یسیرب رد-ٹلروکر تعم لوق ترد
 لکد هد فرضن تسدكرورسلوا هکرابدلید درا هند جاقر و هوذنکو
 هعقاو البا ی دابا ترعه ندرلنا یآرب بولوا لولم ندتهج لوا یددا

 رد وه یوفو قوس كل هع رک ت بالواو یلوزت كن آیی هرکصن دنس
 ردنا تاالد ه رزوا ییععو هکیدئا وا تیاور تدحرب و ن( سد حجو

 ډک 2ا 4 ۰ 3



 ډک ۱ اا

 رمو ترضح نوکر هنع یا هللا یطر قا دص رکب ولا هک ر دبا تداور

 هکمرمک ورحا بولک هنکوا یسومق یسهناخ سو هیلع یاس هللا لص

 نذا هنب رب مجه و یدیا راشعاناذیتسا رلیشک جاقرب هک دروک یدنسا نذا

 نارع هرکصندتا یدرک و را بواب ریو ندا هزکب ولا یدیشالرب و
 بولب رب و نذا جد اکایدتسدا نذا واک هنع یلاعت هللایضر باطخ

 || تاغو یدروک ر روتوا انبعو نزح هداب زیترمض-لواویدریکو را
 | هعدنک یدتکر دنا رع یدل وسزوس ھى ج ندتا المو نح

 هللا لورا یدتارع سد مهر داوک بویلب وس زوسر هترضح مدا
 || باط هوسک و هقفن ندش یزد هجراخ جوز هک كدب ر وک هکشاک

 || رانوب ید ا بواوک ترضح مدروا یتشاب كنا بولاق, یدایا
 | هکتن ر درا شم روئوا ب ولا یغارطا منب تارهطع ت اج وز سمی

 ۱ ه دش هک ر را بلط هتسار و ژّرمسا دقت ندئ و نسرروحح

 هصْذح ںوقلاقرعویدروا نند رک كنهشداع بوقلاقرکب ولا سد ماو
 كر سطح هکر لب دشا تباطخ ه را و یر رهو یدروا ی درک كن |

 نوح ادخرلب دنا رلد ارس رسا دنا ین هند ناسا ساعات او

 ۱ ترضح لوا سر مهیع-ءا یی هنسا نایلوا هدنلا كيرمّضحلوا جدر ||
 | یدساوا لزاب نرخ هداتنا لوا بودی؛ترعه یار ندنراذ وئاح
 | اشم روتک هده لاب مل وط رب هذح تش بز هک ردلوا یکن )

 1 یابرورس لوا هکیدرلفص نوا رورس لوا یاب لوا بذ زو یدیا

 ٤ هس اکرب ندلاب لوا یدرراو هنس هناخ كلا ترضح نوجیدروس

 | لسعلوارواوص مک لسع هک ءان اک او یدرر وهترمضح لوا بودا تب رمش
 ند دوهعم رد هدنس هراخ كز ترضطوا دا وا وص توت زا

 توداتعفاوم هصفحو نردا فُشاع یدرولوامقاو قعءرووا هداز

 ۱ هللا ل وسراب هسرولک هنس هراخ لر رھ نرمصح هکک دید هزگ و رب

 | ردیعج كروفغم یکدند رفاغمو ل هدرواک یسوق و رفا م ندنس

 هک و لاحو ردراو یس ههب رک هحار هکر دیش كج اغا طقرع روفغمو

 هلا هکد الم ار ز یدردیا رمهرپ و زارمحا ندراهنسآ واوقوقدب ترضح

 یک ی راف دلوا یذ اتم مدا تب ندروقوف دی هسکت الم و یدراردناماکت
 یدراو 7 9 كس ۳ ند رلدا ترصح هد لصولا ) ژرولوا یذ اتم



VEC Fe 

 | یدال بوس هنر ص > یزوسلواهرز وایرلک در و رارقو لود یس هبح اص هاخ ِ
 ۱ یتیرمشلابهدنل رم كشعح تاب بنی ز هکلب مشماع ی

 منم کاب لوا ی حول ) طد رعاا هللا تسر = ( یدتآی دن شم | ص در اد

 یوا °` یا وا هل وا یدنناترمضح ردشلا ندت اف ءىلاب

 نيع و هک رداوا ید 7 رپ کا نہ رش كالع لوادر

 هل سس ۳9 یزوسو نکل دیمک.ا یاب رش تالاب لوا در هکیدتا

 هب هسي یزوسو ید لوا یدروب هیات هنحاص هزاخ و دهی وس

 یدلب وس یی و لوا بويعا فو ۵ ؛اوفاماو یدلوا كج ال وس

 كال هللا لحاام مرګ یتا اهباب) هکیدروتک تءآ بواک لیاربج سد
 )5 واو تفص دو ۳ ) هلو ىلا ( كحاوزا ت ما

 تارع ندنارهطمتاح وز اد هاب هکر دت انی لد ےس ول ترمضح سد

 ردا تاالد هتك كالووو ثداوح نالوا هدرب-ءعم )اے لبا

 دا وک سو هلع یلاعا هللا یلص اع كا هک ردلوا یسعجوا )

 نودیک هتراب زەن وأ یسانابهلبا یاذا لرورس لوا هصذحو یدیا دنس |
 4 رام ی“ هب راح یدنک نوردنوکر یخ نرضح هدقدلاج اھت اخ |

 یساباب هصفح نوج یدلبا تک هاکنا ںودروتکه بارا لوا یهیطق |ا

 ففوت هظطرب شغ ادق یسوبق كس هناخ هک. دروک یداک ورک ندنراب ز

 هداخا هصن> ۳ 9 ه رشط توحآ ی وقف ر ورس لوا سد یدلبا |

 هللا لوسر اب یدتا هدتناوررپ و یدلا هې امه هترضح لوا بویاشاب |

 نسردنا تءاوررو) نسرد ات .ص لا وب هد کش تود ےب E رم ب

 Es ىشإا ول نامه هدنسارا كرلتروع ر ,اسیدتنا هک رداوا جد

 مستی هب راعلو اهکسلک دیار یدعا لسو هیاع یلاعت هللا ی لصرممغس

 ےس یاو رکز روس EYI مع یضار یدتا هصف> )5 مارح

 نس یی هنش کیدتیا ل الحاکس كایلاعت قحیدناهصه> مدلیق مارح

 میترا قلب مکا در | زد یدتآ سطح نسردآ م | رح هیت 0

 دصقح نس هک ااش فا هلک و نوسا وا و هدئسز وسول زکل

 یدنک هلا ا یدتک هرشط نرضح نوجو ىدا لوبف ید 3

 بواوا فقاو هشداعاتنیدروا هل.ایلا یراوید نالوا هد-نءلارا یل ازم |

 تن هشباع هصفح هدنیاوررب ویدلی وسهب هشیاعیزوس لو هصف- و یداک |
 ھه: راج تری طح هک هشداع اب نو-ساوا هدزءاکس یدشا نوراو هزم
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 هک ۱۸۳ ۴

 هرورسلوا دداع قداوا صالخ ندناو یدلبا مارح در ودشک ین هیطق

 کبک اک يدنک «دتنوک مب ول ےب هللا لوسراب یدنیا هدق دلوا یقالم

 هلوا )م هکب را هجوز را هرلنوک نالف قابا توط ت هلبا هیرام

 | رک ذاشاسم هکتن یدروتک یتانآی یئاوا عی رح "هروس بولک لیارب>س |
 ۲ هبهسع ۲ حبه یزوس لوااکسنیدتا بولک ه هص> رورسلوا یدلو ۱

 || ترضحیدابا رادربخ ےہ ؟ نس هللا ل و سراب یدتادصفحیگ دعد هل وس

 : (اشدح هجاوزا صعد ىلا یا یسا ذاو) هکتن ر صو ملع دوادخیدتا

eندنرل ون اځ یارب هکر دتا نی٤ سا رر ورخ ندانعم وب یسهع  

 لسو هنلع لاما هلا لصهرمغب هک ردلوا ی درد ) هانا ترک

 نویقرب ترمع> هک ردلوا تباور رب و یدیا راشم روتک ه دهر

 یدردنوک ب یصن رادقهرر هش رپ ره ندشن اجوزسپ یدیشل زاغو
 ترمضح یردنوکو رک ییصن ناب ر دنوک هب ودنک شعچ تش بش ژ

 یدردنوک هش ژ نو دیا هد خدرادعمرب هک رزوا كن هصح لوا

 یک هده بویلروخ یس یش ز هللا لورا یدشاهشام یدانادرهن بذ ز

 هیعراو هناك راد وناح دەبا دتا تر حس کتل ےک

 نکع هل-ه>ولو | قیفوتو عج یال ك هعانع لاوقا و (هداف )

 بواوا م-ةاوندنر ره یس هل-ج كن هروک ذم روءاوب هک زرد هکرواوا
 كياهک ردلوانال ابسانم هنقلخ و اح كن مضح لواارپ ز ردشلوا الا بیس

 والم ون هدنفح كرنا هک دعاروهظ هددعتم عیارح ندنس هرهط»تاحوز

 دصفو لسعهصق هسروئاوا لیم هص>ر بناحرکا ضروب زوج هد

 تواوا هدنقایس لر هع ک تیاوهصف ییاوب ز رد هج ر هی رام

 ردشعءریا ۵ کا ر ردعفوا هر هک رک تا نالوا لزابهدنس هصق البا

 ندرعنیثم وام هکم دلندیدتا امهنعیلاعت هللا طر هکندتسابعنا

 هد هند داوب یر ادعم هئسر مدیا لاوس هنسر هنفیلادف هللایصر

 تصرف هدرفس ضءاات مداوارداق هکعیا لاوس ندنتسیه لاک كناو مدب

 (هنلوهوه هللا ناف هلع | رهاظن ناو ) هکم دنا لاوس ندلا بواوب

 ردهصفحو هشاع یدتا رع ردرلعک نواخ یا نالوا روک ذم هدنتبآ

 ند هصق یکیاوب و رد ره.ظ تا یرارهاظتكرانا هد هصق کیاو و

 هدربتعم بک راسو هد یک ارز ردعحر اویوقا لسع تب رشهصق



 دراو ید دو (هیناتهدناف) لدا هاو ردششربا هوب
 هدراسو ت.د ا تبن ضد و ىدا هصه> لسع بحاص هکر دتلوا

 بحاصو رد-_ثْعلوا ے را جد قلوا لا ا ضا و هدوس

 اا روکذم هدنهک تواوا فض یاور قلوا لس ماو هدوس لسع

 هصفح و بش زو نحەدنا تمواعع هد رلتناور هصدحو بث ز نالوا

 هکر دراو لا-ع>ا زر د هکر دلوا یل رط قیفوو عج ید كرل اور

 هدنسهناخ تكرهصغ> یسار هلوا شل وا مداو تب و کیایس هصولسع

 لر یتا ترضح هدرلکدید ردراو هک ارر هلب وش هدلسع لواو هوا

 هشداعو هلوا شما اے رهت هع رګ نکل هلوا شما حدر, بودبا

 هدنس هراخ شښج تد بنز ځد تب ولر ءاش هن راد یک كل هصفحو

 مارح هب ودنک ىلا ترمضح هرکسمذ دنا هلوا شنا روهظ تروص لوا

 ۱ یبحاص تالسع تب رش قس رولوا كلاس هعجر قد رط رک او هلوا شعبا

 ردظفحاو تاثا یرلتیاور لرلنا هکندنهح لوا ردعج رم قلوا بی ز

 | ردشعسرا هوم اهنع یادت هللا طر ندهد دص هشیاع تل ذگکو
 هورکی کیا یجاوزا لس و هيلع یلامت هللا لص رم

 مو وسو هیفصو نی یدبا

 تارهطم تاجوژر اسو هاس ماو ش ج تذبذب زو دیا ورک هصف>و

 || بذ ز هکندتهج لوا ر ز ردک وم یش ز ؛هصق یکیدید رلبدما هورکرپ

 | یدبا « رزوا تربغ ندنا هشیام نوهکنا یدبا لکد ندنهورک هاف
 || ن دنارهطع تاجوز ترمضح لوا لاوقالا فالتخا ىلعو اعا هللاو
 هک هنس هلع نالوا عقاو هدنس هد رع ل رم بوروببا جاو لا ٌمعا

 ی اض دا توروب ف: رشد یدا یسهاخ هل رخ كرض> لوا

 2 نداالد هکردوق هدنسومق هفرغ ییهایس م العر مان حاب رو یدلوا

 سو هیلع یلاعت هللا لص ریمغی هنب رهش هندم هیموق ورجا یب دیک
 ندا دكا ی دشود « زاوار هد شا قیلطت نداره ط» تاجوز

 هنع اعد هللا یضز نداطخ ن رعرلیدلک مد رل دشا یرمخوب

 "| م درک هب وب یدګ“* م داوا ففاو هلاحلوا NE ڪڪ
 | رلثمروتوا هد رق یربنم كاج لەم لوا تعا ج ر ندب اڪڪا هک هد روک

 : مدل اق یدلوا ینوتسلالهو نزحاکب م د روتوا نامزرب هلا رانا راراغا

 "| روتسد اکب ندنرطحراو مدتا هحار مدلوا هج وتم هنس وہ هفرع

 + رويا 3



e 3 ۷1وک ۳  

 هرمشط هرکصاد هظخرب ید رک ورا حایر م٥ ک هن روضح ر ویلا

 یدءر وباوچ منت مدلی د رو: سد نوا كس ند سّع> یدیعح

 لوا هد بواو ابلاغ هلک وک هصضو مغ هد و مدروتوابواک E نارا ورک

 لود مدلبا بلط ندا تد ول حوا دص هاا ( یدر و اوج یاوا سن

 کس دتیاداب د هدتب و جج وا هکر داوا ید تاورر ویداوا راه

 یدلک یروتوا ند هصذح نب هکساب ترضحت رب ویلا نذا اکب حابریا |[
 ۱ ی زوس وب مروروا نب و كن هفصح دسردیا صا رکا نوڪ ا دخروئاص

 هک ررغاح ی حار KE هاگ |" مدود ورک توت وس هلا دنانازاوآ ۱

 لخاد هش روصح کت روح بوراو سا لک ی داوا روھ درک یا

 SE یرلهب CA ر الت مارک
 هذا دصب رب شل وط ندنفمل امرخو شموق هرزوا یص>رب شا روا
 ریصح لوا هلم الو" شارف رخ ارب هدنتسوا لریصح لوا شع ایط
 | هرزواعاباو مدرب و مالتس هر طح لوا شعارا هدنسولهد كرابم كلا |ا

 : قول یدشا ترمضح یک دت اقلط یکب ران وتاځ هللا لوس راب مدل بوروط

 مدناهدل بم یدنک یدشا هک رداوع« ند هلبس ما ( رک | هلا ) مدعا ن

 | یربخلواهرکصتدناو مدتشا یرمبکت يکیدتالوا هلا دنا, زاوآ رع

 هدجسع هلا لو-سرا یدخارع هکر دلوا جد تماورر و دعا عاقسا

 هک راسشود هلاک لوارلنا مدروک ناب رکو ناشورپ تراغب یراذاسهدنامدراو

 ب وی هربشط نس هلوا شبا قیلطن یارهطم تا وز روک

 یدععا هر و رح هرلدا یهدلوا عقاوربسع یرلد کو نط

 هکر دیمراو ندا هلذا لوسراب مدتا هرکصادنا هلا هل. وا كاوا

 هن رزوآ ر رانو اخ هللا لو-هرا مدال هل وس یدتا ترمو>

 هلغلوا بااع هن رارایرلنوتاخ كت هی دم لداک هب هن دمنوج لدا بلاغ

 رعرل دتر کوا ندرلدا نعد رط هبل بوب اق یو ندرلن ا ځد زع رلنو اخ مز

 ه٤ ول اځ نوکرب ۳5۹ دتناو یدروب مست دل و نرض> یدتا

 كنااکر یدلبا مالک در ںورەہح کی ید لوا مدلی وس زوسر تورفرح /

 یدتیا نوتاخ یداک سوخات تباغب یکرحوب و یس هل اع ندزوی وب |ا



 < و
 9 داع یلاعت هللا یلص لرم یداک ی وک اکس کر ح هلو وب مب

 مالک در هت رطح لوا هصفح ك زق كنس هدتراو رر و یرلن وت اح
 هع بودا تر ندنرمض> لوا ىس ر كرادا هک رولوا هاک وردیا

 هللا لوسرابم دان دعا هلاع« نسح هلن رطح لوا كد هءاشخاو رولک

 كن هد دنا لف و رک هبصذح ن وسا وا راک ناب ز و ديما اب

 لک هک صج هدلامکب دعتردل وا د یسا ر كرانلوا یر دصم

 مدنتشاا روسو 4. وا ماگ كا ۱3 صو يوا یلاوحا كنا

 رده اطم هعقاو ی رد هل. وا یدتا ترمه هل وا اب د همذاوابا

 ندلا نسح هصء> یا مدتابو دا زاغا هه هلا هر هصفح نرکصت دنا

 هاا ص ءاکس نوا یصع كااوسر یدنک یی اعت E هک سام نکا

 لوا بودا بلط EER قوح ندنرضح راه ز نس هل وا دل اله

 : و هنرمضح ل واو غا مالک درو یف رطاح هديګر نک کک وم

 هلوارابهترمضطوا هتسا ندن ك سیاریسا هل رهو لفزارمحا ندنا رو

 ۰ | ن“ هجا سا داكا یک دنک ورورغم ند: هب هشاام لر بم دب و

 تااورر یروب مس ها هدا وب ترد > یدتا رگ نس نم وا ربار

 بوراو ید 5۱ 1-۵ وا مدار هلا هل“ ہا هرکصا دنا یدتا رک ید

 د-ااره نس هک اکی رواک بجرگاب یدتیا نس ما مدت ازاعا هتڪصد

 ید هند امیرادوناخ هلا ریمعیب هکک دراو هب هب رات نسر وسد راق

 هرشب كرابم هک هل وش مدتنا تالء دن هرض> لوا بویاب وسراتیاک> |[
 یدنروک یرادییارو هک لب وش یدلوا نا دن> و یدال اة یر ارا ب کہ دنس ||

 هعاصر اخ كتضح لوا مدردرکزوک و مدروآوا ۵ رکصادنا

 ظ و جد هدرا دم لواو مدمرو دو یرغ ند هپ رآرادقهر برق

 یدیارل-تم و سن وکرب 8 هدرغ ھه دیاراو ی ار لس یعل

 سد ید ارل ڈے مود i هک, دیآراو نشول قادم 1 تعاد حاقر و

 یلفوا باطخ یا یدستا ترضح یدلشاب هی ساب ندمزو ڪک

 یرص> ون مت الغا نوت ۹ لوسراب مدعا نس راغا نوه

 ردہس هناخ لهن رخ تلف هاخو و شا ۳ هدک ولهد رام aA هدروک

 رمهبق و نت رو عارف یرمغ ندک دروک لوش نر ا هست رح

 راو هدو شبع هل هل رار هک مورو سراف هدتاوررو یرمسکو

 < هدراهااو ¢



 لمقامدنس یرانلناویلوسر كابااعتق>ح نسو رارد هدرا هذاو

 هند رزوا كرلثا دک هیلنا هداشک یغبعو قژر هکتماو اکسیاعت قح

 یرف وط بولاق ندرب ینبدندلصاب ت رہ > سا یدلا دهان 0

 نسم هد هب مو زونه نس یلغوا باطخ یا هکد روم و یدروتوا ۴

 ادل هدناهجو هرلثا تابیط هک ردموقرپ مورو سراف نعد رانا اة |

 ا وک ردوا مزب ترخآو ردیاو | هرلذا ابد یتعب ردٌشل ر و الحاصو |

 ا الوم نع هی اردلاو یرابلا هةدح رو لواو هءالوأا ةيعيدح رون لوا

 ( تب ) ردشعد بوز وب تراشا هپ اعم وزب زعلا هرس سد اج

 ابرو شفت ام *هنهر نت # در ادام شفت هج یهاتش شکرز طاسد

 روخ شلا درک ذ ۶# یسع لع ن زکابلءا مسطا زشکب ۴# دراد |

 مشج رتفز # زوئهوار نوک ود یماج هدزاب تشهب # دراداکتم دیش

 یار رعاب یدروب هک ردلوا ید تباورر و #4 دراداب تشوه تااعح |
 یدەرس ميعفیرظان هک دس وک ر نعد هلو ا مزب ترخآو كرلناا د هکنلک د 1

 ۱ هکیهرشود هن درا كنسعو نیا اند هلوا ىدا یورخ وا سع و

 ]| رادسلا ناو وهلو بم الاایئدلا هذه امو ) مکتن ردبعاو ومل هدنقبفح

 رر ورخ نداصعوب یس هع رک تبآ (نولب ون اکول ناوبخا یهاترخالا

 هجاوخو ددنسد هک ارش وخ نیا # ی ؟یداشاب تساهدرکو خ هکنا ( تاب )

 یشوخ نآ هنشرمس هک دن دش نورمب یشوخ نرز نازایدنا # یه

 ناششداههشوخ نا دوب هدب داه.شوخ نآ ناش: اج هکنز 3 دن د دعرمس

 اے طخ هللا لورا مدتاو مدانا قله اوخرذعردنا رع # دو٤ یزاب

 مد-2ا هک ر داوا جد تباوررب و )ر ویدا ت رة نوعا مئب ےشعا

 1 ) الوسر مسو هيلع یلات هلا لص دم و اند مالسالایو اب ر هللا انیصر )

 هلا دلبز اوآ بواک هیس وو لرسم مديح هر شط ند هفرغ نوح

 تره ند ران وئاخ یآ رب سیر دشماسعاقلطا غب رلذ وئاخ ت رطح مدتا

 یداوا ما هدنوکز وطیمرکب یآ لواو یدنک هد هفرغ لوا بودیا ||
 یدراو هنس هناخ كنهشیاع ادا یدعیحیشط ند هفرغ نوحو

 هکنسنع |نيع هللا لوسرابیدت ابو دیا لابقتسا یر ورس لو ا هّش دص هشباع

 هدابزندنوک زوطیمرکب مشعاصن کو ب لاحو نس هیاک هزگاق مزبیآرب
 رولوا ماس ۵ دن وک زوهط یزکد رم اک یآ یدتا ترهح یدمک



 هک ۱۸: ¥

 لزا ریخت تبآ ردنا اهنع امت ههایضر هسذباع ردند هلج لوا یآ و و

 ننک نا كجاو زال لف ینا ا-ھبااب ) هع رک تیآ وہ نعد ی دیسشلوا
 الج احارس نکح رساو نکعتءا نیلاعتفاهت زو اندلا ویلا ندرت
 | نکنم تانسعحالدعا هللا ناف ةرخ الارادلاو هلوسرو هلل اندر نتنک ناو

 هند رب اکس ٹن اما یدنبا ترمضح هکر دشعر ا هو (اهظعارحا

 هللا كابابو كالا هکللب نس هیعرب و باوج ریت هکمرایدو مر دبا ضرع

 ردن لوا یدشا هشاع نس هرو ب اوج هرکصادنا بودا ترو شم

 هک راتروع هکر دشمروم اک: للان قح یدتات رطح هللا لوسرا |

 م رر ویزکنییاک لولک نک هسس رابد ین زایئدو یکدرید اتد رکا کتنا ۱

 یارسو یاوسرو ادسخ رکا و ع الب ربا هرزوا هجو نسحا ند سو ||
 رانوتاخ ولسداونا ندزس ینا دت یادخ هک اقیقحص سبزک هسرابد یترخآ |ا

 هدکباب كنس هللا لوسراب یدسا هشياع ردشل مضاحرارجا عظع نوح ا |[

 تجاحرمخ ما رد ( عاربصم ) نعل مرد ا ی هرواشم هلبا ردب ورد ام |

 || ددا شاع م ردنا رابنخا یناوسرو ادخنب هکلب تن ہرا سایه ||

 دشداع ردن یدتا ترضح لوا ردراو asl درب ندنس هللا لوم را |

 : یتسارب ۳ تاک, رلتروع ندکی دتبارات خا أ وسرو یھالا ےب یدتا |

 || هل هشد اع یسل رب ن دهرات رود یدشا ترضح نس هیعا رادربخ

 || رادربخ یرلذان هکالا رازقلا لاوسندش و د یداباراسشتخا

 هدلاسوب و 9۴ (۱رسدعا۳* شعب نکلواتعتمالواتعم شعب م هللانا)مر هدا

 هک رد رلشم روک هدتناور ردشل وا م-ذاو ىج ر كن هب دم اع
 تروعرب مات هعدس ندنس هلو دماغ مدعم هنس حوا اب رنندح راتوب

 ِ یدتاو یدلبا فارعاهانز تولک ها مو هيلع یلاعت هللا لص ريم

 لسیفارحا هدمعح مب یی یعرشد>ینعب هلی كاب نده اک ی هللا لوسرا

 كناو هللا بلط ترم ن دیلاسعت یادخو تیکراو ید-ا ترمضطح

 یکلام ن زعام هللا لو-سراب یدتاهعیسرتس وک تباتاو هب وت ه:هاکرد ۱

 لوا هک افیش نسرنسا كمردنودوریک ید بیک تكکیدر دنود ورک ۱

 یدتا هعبس نسم هلءاعندانز نسیدارمضحر دواک وب تر وع وي ندانز

 | نس هدیا لج عضوات هلباربص هکیدروب ور لوا م هلءاح ندانز یی

 لواا یدر دتا تا و دهعت هتشاعم تور و هلن ر ن دراصنا ینا

 یا



 یک ۱44 $

 ی دتا تواک هاو نرضح یراصاا ی دابا لح عضو ا

 یدعشیدتا ترمضح یدلبا لج عضو تروع ه دماغ لوا هللا لوسراب

 هش رزوا كلوب سب زا-لوا قهوة سک یب رغص دلو بودبا جر یا
 كا هج راب ر هللاو یدک ن دهم ییدلو تروع لوا وک نامر

 نددع یمداو هللا لو سرا ی دتاو یدرونک هشاق ترضح بور و
 | ندرانالس*یریغص لوا ترض> ر دکنس رها یدلوارب یماعطو م دسک

 راب دزاق روذچ رار, هنس هنیس كنروع لوات یدروسب, بورپ و هن ر
 نیدسلاغو رایدتشا ججر ی داباررما هقلخ بوق هروح لوا یتروعو
 | ڭدااخ یدروا شاسطرب هثشاب كروع لوا مدقم ن د هلج لوا دلو
 یدلبا ےغاک | دلاخی دار ٥ن اق هرطق حاقرب ندنروع لوا هن زو

 || كنا مسفن مب هکنوصت>ادخ لوش هابا ےتش داش یا ی دتبا ترمضح

 ا هدابز نعد یبا ۂہطر کا کر ادا تشخنا هب ور تروع لوارد ه دثروقدب

 یدروبس هرکصا دنا هوار وفخم هثبلا هسلدا هیون والثەود لک ول ر اکهنک

 || راد تا نفد بواب نب زاسغو رلیددبا نيفکتو لسع بورا یتا

 ترد نوا ه هن دم لوت ر دش وا معداو لو "هورغ دلاس ود و %

 كهالا لوسر !رغو! و ردیدآ كمر نالوا یس هقاسم دعب لد رع

 وزد هکر درلشهروتک هللا م هجرس تاب زا ر دسار ع وص ندنرلارغ
 هر هن دم تولک هلةاقرب ندم اش هد هثس لوا هكدا لوا ٌتعاب هک وان

 هاش داب هکر لب دا هر ه دم لها رد رونک نوا ضاس و یاب تر

 هلم اعو ماذجو ملت ندب رع لئا-بفو بودبا عج ركشا قوچ مور
 هن دغم بودا تقفاوم هللاراتارا هلقر اسندب رع هرصتتمو ناتو
 تباورر و ) یدشرا هيا قلب یس هم دم لرکشا لواورار ویلک هخ دص

 هک ر لید | ضرعبوردنوک بوتکم هلفرهبرع یاراصت هک رداوا جد

 ا هایم اعا كلا بواوا ل اله یثک ن دبا تو یاوعدوب

 هل-لوهسر درلثلوا فیعص ويلا یاوما كرلناو ردشععد لاکو

 ماندا ندعور یامطعلق ره سد راد دردنک م ك ەروتک هلا ىلغلۆا

 ر> ولد ردشهر دنوک هن رزوا ه- دم هلارا كم قرق نه

 دوه هکردلوا ید تاوژر و) یدشرا ۵ ان ریش مسكن ضد وا

 راو هءاش كسا قداص ه دنساوع د تالریمغی رکا داب راب دتا یعوق



 هک ۱۵ ۲ ۱

 ضرا ماش ضرا لاوق الا فالتخا ىلع هک هاب ارا و حد یرابد ۳

 فثنا اب سو هلع هلا لص تا از ترمع>ر دانا نیمزور درع
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 هلم السا قرشو كروک یرادترفسزر اک هعور ترخ هکر دارا

 بولوا هداماورضاح هکیدر د وک لر ابد قارطا نالوا قرشم

 هبارضر رایره هکیدیا لوا یتداع رورمس لواور هلو هترمد> لوا
 یدربد مر دیک هرب نالد اڪ رص بوروبماهداو هب روت هساوآ هجوم

 تدش تواوا ه دیعت هقا تنم هک ویت "هورغالا نوه لوا 5

 | هلیس هظح الم نوخ طع ع وقوو داز تلفو نعد ترک و فرصرح
 هط>الم یروماو قاخات یدید مر دیک هن رفع لوت نورو ج رمد

 هرسعاا شیج هرکناوب نوه ار ,رو کیرادنرفس هروک اکا بودا
 لوا هکندناراشروتک هلن وا ۸2 را وا ورس اھل ورس لها یحراب دنا نیس :

 یراءودر تانیشک نوآ ید اک ایا دج هکیدیاهد هبن هر ترمسع هدرکشا

 یدارارولواراوس هلت وذ 4 هود لوایس رب رهیدبآ لک د٥ دانزیداراو

 یکش تب و ندامرخ ش هلادروق هدرفس لوا یرکا كرکشل لاو |

 | همم لواوصو ی درزیاوب هند یریسع ندب رچ شقوق و ندهپ را
 | :هودراحان نکناریاوب ه و د هغلواراوسرکشا لها هکیدبا بانک وزب رع
 نالواهدنراقاسرغاب و هدننرق لرءود یرلفدلزاغو لوا یدازژزاغو

 ند هشدم هدنفو لوا قاخو ی دیارردلصبا نب رازعا هلاربت وطر

 | نامز یکیدشرا كلي راهویمارب ز یدرار انوط هورکم تدا یشامعج

 ظوطعحو عت ندرءوم بوروتوا هدنس هیاسراج اغا هکددیارتسا ی دنا

 هللا لیبس ین اورفن | مکللیقاذامکلاماونءآنیذل اهدا ) هک رک ت اوہ ورالوا

 اا ا عاتع اف نرخ الا نم اینا نوا منیضزا ضورالا یا متقان

 هلا ییصرمغس نوا كناوردشلوا لزا هدباب لوا (لیلقالا ةرخ الاف

 ندریس هکر رکب د هدننأب كنرخآ هک درو سو هيلع یلا ها

 كنا ندنفلشاب كن اب رد هک هروک هراقیچ هشبورطابهان رد نغامرپ رب کب رب
 هب تس كرم هبا !ءھوا ترد ورشل را قلشا رادعم هن دنعامرپ

 یدک و د و رم ن دب دهد نا عج واو ( یدروب تراشا هليغامر

 لادن هللا لص ری مغ هکمدتشدا ندناراب هدورصد مدتا 4 هر ره ولا

 تست تست e تخت اهن م م ان ا چ و انتها یخن ساخت رخ تست سس سا ی ساعت کات تان یاس تست تسخیر د سون و هوس سه ساحل تک مت سح تح و سس تو و دوو یو رو و و و وا ا ا حب یتک سس سست تن س

 تخ
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 و هلع لادا هللا یلص تر2 > هم دنشدا هکلب یدتا هر ره ودا

 عاتء اف یدوقا یه رک تیاوب هرکصادنا ید د( ةنسح فاا نا ||

 # EE نک مرعات رد یوس (تس) لیلقالا ةرخ الاف اہتدلاة ويلا 0

 هللا ییصریمغ_ هکر درلشهرونک دتاور دریک ںادرک نا روح رح :

 هقافناو قدصتو رو مج هرشط ند هت دم هنناراب سو هيلع, ىل اخت |

 ةا دادا هد مھ یل لوا هك را دم یرلتمهو توقودن؟ ناراب |

 "ره هلفاقر نوڪکمردنوک همادش نوعا تراح هدانا لوا هثع یلاعت |
 یدتاو یداک هد اف نرضح بوک ندنسا دوس تراس یتسکل

 ایهعورضاح هلیابساو تالآم بجو هود لمهزویکیا هتشا ها لوسرا ۱
 ترضطوا هلا فرس ے هتنابهمرکشاوب بولآیرلنوب هرقن هیقو زویکناو ||

 نا-عکرکر داوا ید تداوررب و (اذه دهد ل عارناععرضبال) یدعا |

 | لوا بوروتک نوا صااخ ف الط لا قم كب وود لیکز ویجوا |
 1 ینا نا-ء۶ نع ضرا مهلا ) یدشا ترضح یدوق هدنرظا كار مط > ٍ

 | زوتوا مالسارکشل هدکوبت "هوزغ هکر داوا یخدتباوررپ و (هنعضار |

 | مرجال یدسلیا ریهجت نام ییکناد کیا رکشا لواورلدیارا كس |

 | اهرهخ ی وار ندا تیاوریشدح ( ةنجلا هلذ ءرمسعاا شجره ج نم) |
 نوج ی دا هکر د ورم هع هللایضر نداطخ ن رعویدد ناغع |

 ندهالالوسر هک یه رح ردقلوا هدشاب یری هج كن رکشا لو
 یکن ولارکا م دتا ۵م و تل و ê م دی ارادلام هد مانا لواو مدروک 5

 : ترد وا یفصل EN سد مروا ےک نوک وب سا مسرولح هک ۱

 ۲ رعا ی د ثا ترضح مدد نیا قرص هرکشل ریه نوتلبا هتاف |

 لا لوس ر اب مدت انب كل دویلا لام رادقمه نوجا كلا.عو لها

 ترضح ی دوق هدر ظا كرم > بوروتک ماگ د-دااراو یسدرهو |

 ترخ دا) یدتارکب وا لدوهیل ار ادسءم 4 نوعا كلابعو لهایدتا

1R هک دو م ده هڪ نس هد هثسدرب حج رک واب مدعا (هلورو هننا 1 ١ 

 هدول قحا ئ دروتک دو دص تولک هشت اق ترمه قلدص نوکر ِ

 ید-اک ر کب وناهرکصت دنا مدوهیلا نو-گا مایعو لها جدر دقوت رب 0

 تحت"
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 سس سو تست تست وَ ست تستی سس ستون

 هللا لوس راد ) یدتا بو دیاا-ه>حا ید-ودص لواو هاا ف رص

 هق دص ںواکںاط> ن رع هرکصن دنا ( دادم یدنع هللو قفدص هذه

 هذه هللا لورا ) یدتشا نود اراهظا ییهقدص لواو یدروشک

 رعب كسوو ترو )ر عاید تارو رس لواو ) داعم هللادÜ لو یفدص

 قرذفوع ی نچرادبع هکر دلت )امک تملک نیب ای امکتق رص نيام رو

 یدروتک هرد ك ترد ه٥ دتاورر و ی درونکن وتلا صااخ ید و

 مدر و ضرق ه٤ راکرورپ یفصا ی داراو مرد ك نکس یدتاو
 نوساوا تیک ئ دتا ترمه> م دوهبلا نوا ماسیعو لها یفصاو

 قحهلیاکرب یک اد كرورس لوار دا یوار دکعدوعیلاو دککیدر و

 هک یس رب كن راهجوز یدراراو یس هجوز ترد یدنک ندایند فو
 قیلطد هد وم ضر ن-جر)ا دع یرمط تن لواو یدنار ناک

 كي ناد ڪڪ س هدغاوررب و هه رد كب ناسکس هلا رووا

 ن ة طو ندیلطلا دبع ن سابع هک رار داو یدلوا ملص هنوتلا لاق

 ملم رر ندلام یسب رب ره ند هاسم ن دڅو هدابع ندعس و هللادبع

 قسو زول ی "رھ ا لوا یراصنا یدع ن حصاعو رابدروتک

 ی درونک امرخ عاص فص یراصلا لیقع واو یدتبا قافنا امرخ

 لد هحابص حک وب یدنباوی درونک امرخ عاصر هک رداوایخد تیاوررو
 امرخ عا.صیکیا نوجا عرجا مدح وص ندوبف هللا ترجوا هعاخ

 ترض>) مدروتک قبر بو وقیلا نوا ایعو لها رب رايدر و
 ك رامرخ هو دص یرطدزوب لاا راس ییامرخ لواا یدروب

 ردعلوا ععاعونج راد ءرل٫ دنابود ازوالدرلءهءانهرلندح اصه رزوا

 كناوسروادخ هنسامرخ عاصریدتالیععولاو را در ونوحا اب ریلام

 ندناقدصبوریدک | ینیودنک ی دام تلت ع ونا نکلو یدفوب یجاتحا

 نیعوط)انوراد ن ذلا ) یداوا لزات هک رک تیاوب سبد ردءذا بسر

 موم نورك لف هده جالا نودجال نذلاو تاو دصاا ىف نينم ولا نم

 ضحپ ج دراذوڈ اخ ضب ندن ااو ( ملا باذع ےھاو مهنم هللارمس

 هدا قرص هرکسشل رمهح ان رلید ردنوک هترضح وا نیر ههتماو یلح

 هک ترضح



> 

 هرافهسو هلاجاحباب را یرالام لوا و هږاع هللا یلص تااسر ترسض>
 هج هدا ز یلعا ی دتا تربصحو را هروک یرادت رفس هلکنا  یدر و

 ءایصو رد ه دک راوتس یک نالوا سیل :دنراق اا ارز كروتوک |

 ردرلتو یرلیماسا كراذا و رلیداک هنناق ترض رادسوک حاقرب ندپاکا

 یزام بم نی نجرا دعو ییا واو د ز ن ةلعو مسعن سس
 لقدم هللادمعو هب راس ن ضاب رع و رم ن ٌةلسو عن ورعو

 نجرلا دع ن یدهم هدتاور ر و راس ن لةعم هدناو رر و

 هکر اردتیااسنخ نب رخص هدنیاورر و ع وجانب مامان ورجهدنیاوررب و |
 ۱ مالو! راوسرپ و بک ص هزب قو تک سم قدلاق هدا زب هللا لوس راب
 1 ردقود هدش کک سا دتا ترضح دیک 4 ازرع هاکنسو

 ۲ تعاج لوا هلدبس و و رابدتک قر هیلغا ندنسلح هلرورس لوا سد

 ٩ كرلنا هع رک ت اوب هکتن رلیداوا بقلم هاکعب د راع الغا ید نیئاکب |

 || تاق مهلمحل كوتا اماذا نذلا ىلع و ) رر وربح ندنرللاح تعیف> |ا

 1 او د ال نآ ارح عمدلا ند ضفث مهیعاو اواوت هيلع رکلجا ام دحاال :

 نا هل.ا لیوا یر بەك نف رک قق نیسان نا سا (نوةنام

 هد اوزو هودرب نوګا| ك: ,رلنا هدک دروک یراثا بواک تسار هل

 ساء ځد یتسکیا ندرلناو یدری و امرخ عاص یکیا نوا قالوا
 | ینیرابک م بودنا هج نافع ن نا ید ییجواو با طلا دبعنرا

 ۱ هک زر دیاو را درون روک ییکرادترفس بوایقا.هم تیر هداو زراو
 سوءا قحو نض رع یدنک هللا لیس ق هکر دیشکرب دز نب هيلع

 یلامت هللایبص هللالوسر هک ددلواییصا كنهصق لواو ردشعا قدصت |

 ۰ یرادهءیرلو داوار داق سکر هندناراب بودا رھا هقدص )سو هلع 1

 | یدنکیاعتقح هلا لوسرا یدتااهیلع رل دروتک دق دص هترضح لوا |

 || مق ق دصت هد لوب كلا هکر دقوبپلام منب و رلید هقدسص ندنرالوق
 ۲ نرضح مدتا لال دل یک وها قح یدنک ها لیدس ف نکلو

 | هکردشعسر ا هت ند رعثالایسوءولاو ( كتفدص هللالیفدق ) یدئیا
 ۰ نوردنوک هنناق ترض > ۳ یسهفاط زاد رعسا نعد ماڪڪا مد ید دا

 مکلجا ام هللاو ) یدستا ترضحرلیدتیا بلطءود نوعتلوا راوس ||

 یموموبا نر نمدش هک سرب یم نر نوھ ادخ ینعب ( یش ےک |
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 مدل سا كادضغ رطح هدیکب داب وس هنر ض>یزوسو نب ردا

 م دتک بولاق ن دنس رمش سلح بواوا لاا سپ مدلوا شاب وسو
 | لاتفوخود هدنارهق اکب هک ادابممدساوا لوام ندع: كترمه> لوا ۱

 تراوح ه و ند هطط رب مدلب وس هءاراب یب هاو ت روص مدا |ا

 | هکیدرو مدراو ها كنرمضح لوا شءرو توعد بودل وک مدآ کی
 | هنارا یب هودیلا لوارلنو اوا راوس تلبا هکناراب بولا یب هود قااوب

 لوا یدک رفن حاقرپ ندعوق لوا نوا اربا یقدذ یدنک و مدتابا
 ماعلا هرکص بودا حسام مدعم كر رمضحات مدروتک زدن توت

 هز هلا لوسسرات م دتا ن هک ردلوایخد تیاوررب و را هلی تغب درویپ
 نربص> كدر و یدمس شب رروب هن اشا نیک دکمامر و بک رح

 | کما ایشیا رب هکیدتا رها اکب و یدرب ویلاعت قح یک رم هزمسیدتسا

 ۱ بویص یمنیع رد هدکعا ییا لوارمخ هک مساب ہ رکصو سنا نيع ن

 | دتورو یشک یکیا شب ندق افت لها هکردل ون ) مدیا تراذک

 را دتا ضرعر هناهب و رذع بوراو هناق ترمض> یک زوفطزووا

 1 هزاه و رذع لوا هک راردباوهر وروتسد هلك ندرعسو هرلئا ر

 || رلیدتبا بولک هنتاق ترمضحیدیا ندنافطغو نددسا نب هفئاط ندا
 || نذاهزب هفلخت ندارغوب ردبلاغ زی رقفو ردقوج نلاسیع مزب هللا لوسرا

 || یدنا یس هت اط لیفط ن ماع راث دبا یراذتعا لوا هکراردناو روب

 | كسدا ردیک هب ارغوب هلکنسرکا هلا لوسرا رلیدتا بولک هترضح
 || زهسنبا تراف ی زیشاوم باودو لایعو لها مزب یرلب رعیسهلبقیط |

 ۱ یت سهو زاب ین ندزمس ین: یاعدقح هک لوا رت یدتا ترضحردک رک

 تارعالا نمنورذعلا ءاجو) یدلوا لزات هدنناشكرلد | هع او و هلو

 ااا تصس او روال او دك يذلا يقر هلند وی
 اف نسکعارذعبو راو هنرمض> جدت ءا چر ندرلهفاتمو ( ملا باذع

 و بودا عنهنداز ءلوا ی لک بوغا نعایو هاکناورلیدت | فاعح

 || حرش كرنا ھ٤ رک ت او 5 :رلی دا فو و یخ هلا اوه ترارح

 E ١ ههالوسر فالخ مه دع2ع نوفلْما حرف )ردا نایب ندنلاح
 | لسفرطاقاورفتنالاولاقو هلال سیف مهسفنا و مملاوماب او دهاس نا |[

 ماعد بس هکر ادهروتک هد تاور ( نوهةساوناکولارحدشا منهجران
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 1 دحج توروآ یک راد تش رگشا لوب هدمانالوا هیلع سىلات هللا یلص

 دج ردیمراو كنرغرمحه هلک هلی هل زب هنسازغرفصالانب یدتیا هسسق
 وڏ ¢: رب ز ٤ هلأ 0 ده د هاتر و رو:سد اکر هللا لو سران یدّسا

 یب ن وچ هکعراقروق ندنا ر دراو م هداب ز هراتروع من هک راروا جب ۱

 1 دنا قاحییس سیا راب وس هروح یزوسلوان رکا هکک دلب وسزوسر ۱

 لات قحو یدلبا ضارعا ندا بود اکس م در و نذا ترضح

 یس الو یل تا لوعنم مهو ) یدردنوک ق باو هدنناش كيا

 ر وکذموب هک رداو ( نی رفاکااب هطح منهج ناو !وطقس فتا ینالا

 4 هنده هللا لوسر نوچ ی دنا ن دنس هلق هاست ساق ن دج نالوا
 ۴ نک كليس ا رس هکر دتا ل اوس ندموو ےس ی ید روی 7 لث ۱

 | ف و ردم هلل نکآو ردسف نیدج رایدشا رانا ر دیک نکا دتقع و
 لرکیدیس رس ( لعلا زم ًاودا ءا د یاو ) یدتا تروح ردفوصومو ۰

 ۱ هبا و لح سذ) نوساوا گندم كس رورعم نءارلا ی وسو

 هب بل ( تدب ) یدل وا م ورح ندکل رو رسو تدایس سبق ن دج
 ضمنا ٭ اضتس روآ شیب ور اذکب نت لت اشک رزرپ فکو دن |

 * تشهد یخاش نینج فکز اهکوا یاو * تشهب عا زا تسخاش

 لح بواوا عج هدنسهلاخ كن دوهب لب وسیراعفام ه دم هک ردلقن

 رلب وس رازوس كح دنا ب ولف مت هجو یدرردا عنم ندکتک هیارف

 ندیا--یکا ىهألا دع ن ةيلط ن ا را هبرمّضح ل وا ری> وب ی دیا

 بید أت یتعاج لوا بوراو همطان یدردنوک هن رزوا كرلنا هلاهوروکرب
 دب وس ن سالج هک ردراشءروتک ه دتیاور) ی دابا ناشی رپ و

 رح یدنک هدشاو رر و هبهصمییغ وا یکوااب یدنکت ماصنا

 ندندناج اب ب ول وا راوس هک ره رب هلبا یف دعس نالوا ه دنس هب رو
 سالج هلا یدصق ریفتو مس ندکفک هرفس هلبارکشا قاخ نکیارولک

 ندراک-شا رمغیدلوا راو و زب هدا قح یکیدروتک لدم رکا
 اکر داب وس و نوععح یرکد یی دادخ یا بعصعم ید.د لالوا ۳

 يا یدبشا رک ردلوا تاورر و عهدیا رادربخ ییرمّعح لوا ندزوس

 هللاو لدا لر بوبحو كرزب رع ندا یلکود هداف مب نس سالج

 و تک



 هک ۱۵1 ۶

 ندفلوا ل اله نکلو مرواوا لالهن ےسیا زا وس رکا ردا نعصف

 یدتاو یدلب وس هربمغب ترضح بواکیزوم لوا بود كب تالربد :

 ٩ د و آوا ن رش: دسهاک وب هاکنا ید نیرکا هما لوسزاب |
 ینوخ قمارغوا هیالب رخآرب د وخاب و یدبیلوا یفوخ قلوا ل زان تبآ

 | راتض>ایسالج ترضطوا سپ مد ازل: وساکس یزوسوب نب یدیلوا ||
 یک دلی وس و دمع مب یزوس یکیدتا لعن كبعصم ی دا بودا |

 | یدنایدارطاح بعصهردقوب مرو مدل وس هکیدتا نيع سالج

 ینیداوا قداص كم الت مب هکتیا لازنا تبآرب هکلوسر | دخراب یا

 دلواوااقام هللاب نوفلحم) یدردنوک باو لات قحهلوا مواعم ندنا
 الا اوتلامو اولا نرل ااو مهو مهمالسادعب اورفک و رفکلاةسلکاولاق

 نوچسالسج(مهلاربسخ كياوبوتب ناف هلضفنم هلوسرو هللا مهانغنا
 يیدد لواسد یدابا ضرع هر واک: یا قحیدنایدتشا یساو

 || یکیدلک هدا نداوا هبعصمو یدابا هوت هلئدص بودیا قارتعا هزوس

 هب و ینلعف لوا كناو یدلیا ناسحا هلیس هداب ز بورا عطف یناس>ا |ا
 تلاسر ترضح کر دلها )رل داب تعالصع ها دلوا لوبو كس 1

 نوهیج هرشط ن د هل دم رکشا هک درو لو هيلع لاد هللا لبص 1

 دداک رک ثا قلدصرکب ولاور هلوا عج ه دعضو» ورد عادولا هیت

 || قدا: لولسن هللادبعو هیلبا تماما هنفلخ رکشا اتیدلبا بصاربما

 لوزن ه دنلباسعم بان ز بوهیج هرمّذط ند هثدسم هل هور یدک

 لس و هيلع ىلا هللا صرب مغ د نوح هکر دشعر ,۱ توک و) ی دا |

 یدنکههجو هللامرک یلاسط یانلیسع یدابامرع هدفی هرشط
 ها هناوب هللالو-سرا یدتباییسع یدلبا هفلخ هنن رژوا لها ||

 | بوي نب ی لیس هکیدل وا ثعاب ه سد مدا فاع ندارخرب 2

 نوراه هل زع ی دنع نوک نا یضراما ) یدسا تنرضح نسر دیک

 دک اق ےک مب هک Es یضار یا ئ ھا ( ید! ی 3 دنا الا یسوم نم

 ردقوش ن کل ۰ نسهلوا هد "رم و هد دن رح ینیداوا« دا یوم كنوراه

 ۱ ا یداود یس هبل ره تو هرکصا داسوم نوراه هکر او قرف

 ۱ هننار هطم تاحوز سد ردک رک هسالوا یس هبن رھ تو نه

 یا زود كنا هک ردکر 19 والخ ا 7 - نیل هکبدرویب یک جد
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 نوچ هک ردلوا ید تباور رب و رس هئوط یتفیدرویب بودیا عاما
 رابدتنا یرلفد م هن دم یدهی> هرشط یدنک تویق هد ه دم ی يلع

 هکردتسلا ی دنا راو یدور و ظیغ هدانز اک | هکیدوق نوککنا یییع

 نح الس یدشرا هنععس كایاع نوح ز وسو هلوا هل هلا یدنک یلع

 ی راک دید فرج و یدقرح ٤سشط هک درا كترمضح نو اود
 دن رضا كل هللا لورا یدتنا بو شد را هرمضح لوا هدءهطوم

 هل. یب نوعتلوا فرطرب یسهنظء كلخرکا یدشود زوسرب هل وش

 ن ژرلب وس نالب قاخ یدتا نرمضح ردکنس ما كسا رروتک

 || كلها یدنکو كلها منب بولوا مهقرلخ معب ات هکمدوق نوهکنا نس | |

 ا نسلک د یصارو لئاف هنس هب مع تدنوراه و نس نس هلرق د هن هنلاوح | كن همطان ِ ۱

 یی هطفرع ن عابسهدت | وررپ و یی هل س٥ ن دم هرزوا تیاور حا هصعلا) ۱

 هن ر هد هن دم ییلاط یا ن یل ٤ه دت اوررب ویییراذغ مهدوباهدتاوررپ و

 هر واا دفع دعادوآ ] ةو یدقبح عرش هلا لاکر امم یدک بوبق هقیاح ۱

 هماوملانب ریز هدنیاوررو یدرب و هرکب وایبظعا لعو یدلیا تالارو |آ ۱

 | هیهاجدوا یرزخءاواو یدرب و هربض> ندیسا یسوا ءاولو ی درب و

 دع ءاوارر ات ې دانا ما هنطب ره ندراصتا هک رداو یدرب و

 | هرکصن دناویدرو همرح نهرا ساوا كراملا نتالام تب را,دلیا
 یعیصع اکر هزبا لورا یدتا هراع یدرب و هتان ند ز نولا ورک ۱

 اض یاد ا عن تب لاو لک کشف زد اکب اوا کادو
 ردجن ارو لها م دعت قح نکا مدعا بضع اکس ەد قو نوڪقح

 عدمت نح اص یدنک نآرقو ردشعا ذخا دابو ندنس ی ًارف دی زو
 جد ه ایس دبع شاسک یغالوف رب یحاسص كلآرق هجرکاردیگدبا

 ه دتاورر و زوتوا رلیدتنادع یرکشل هدلآزیم لوا هک راردباو هسرولوا
 یهالادبع نبةحطو ركشا ٌهمدقم یدنلولا ن دلاخ رلبدبا را ك قرف

 لوا ن وجو ی دابا حا هپ همسم نوع نب نجرلادبعو هب هني
 ولس ن هللا دبعرلیدتنا جوک ن دعطوم یراک ددد فرج دوخا ندعضو»

 رفصا ین ےب هکیدتاو یدنود ورک بودیا فا هلیصاوح یدنک

 هل وا نا | یکنجرفصالا یب هکرروناص یقاخوب و قوب مشيا هدنکنج
 ساو ردک رک را هدقاط هرمز اخوب هکمر روک بب رق نع هللاو |
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 یی ربخ ینلخ ۰عفاملوا وج ر دکر ک را هسغاط هلاع فارطا بودا

 هلهزب یدیاوارمخرب هدلارکا یدتا ترضح رابدردشربا هترض> لوا

 نکیدلوا ص الخ ندنرارش ل رارشا هک كلوا نون« ی درواوا هارمه

 منت ید اوا ھه هل ا ینمط نونعیجد تعاجر ندرلهفانعو

 ق الویدیاراردیاریغتو فی و یرلناا ۶ ںوا واره اط یرل د: ةن رانا كرلنا

 بونود هلبا لوس ن هللادبع ځد رانا یدبا رارلب وس یرازوس نالوا
 هہاک ی اا طو وع f ارواکو نکا ردیک هدقد ر طاشاو )راد 3

 تاداع قراوخ و هرهاط نا رھ دهن ندنرضح ل وا بود روهط

 ندفافن لها تبات نهءددو هک ردلوا یس ر ندهلج لوا یدلو عقاو

 هکید لرد أ نودیک دک وا هک وا ورلنا ن درمضح لوا هلباهقناتط
 كعا یوصحو روص كماش هکیدع ید یینک و لروک

 ردششود هزکف ل اع بو ر وصت لطاب تک تاهیه تاهیه رسا
 یداررب درج نیش هات هک. 0 . نباح كس ۳ ندمعشز هلو

 مز هد نس ها ءمزوسوب یدتیاو ید تا لوا ىدا هدنرارا كرلتا

 یدل و الزاب نا رف هدر لت ی دارا هروا هلا زا تر زو هرسعر ر

 لاوقاتلطكرلةفانم لوا هلو بنر ول ړسو هيلع یاس هللا یلص ملاع دیس

 هموق لوش یرو یدتا هرمسابن راعتولوا ملطم دن رللاوحا جو

 رابدشلب وس هن یدع هلا یرارب ر هکتالاوس ندراناورلب دنا هاش ا هکشر

 توراوراسع یر کدعد هلب وش هل ودزس هکتا هرلنا هسرار دنا راکنارکا

 یادت هللا لص هللا لوسر بوود موق لوا یدردشرا هرانا یربخو
 هللا لوس را یدتا تباتن هدد ورلد ارارا د ءاورل٫ داک هاو لسو هلع

 تور دنوک تدآ یلاعت قح كدیشادوس هلیعب رط بءاووها یزوس لو
 هاا و هلابا لة بعانو ضوخم انک انا ناوقیل مھل انو ) یدروسی
 هقلاط ۰ع فءد نا ؟ناعادعبمرفک دقا ورذتء ال نوه س مج که لوس رو

 هکداندهقناط لو رمج ن ید( نيم عاوناک مهاب جون اا

 كالبدو اعد ندنراکدرور یش روک ذمو یدروب وةعندلا یا قح

 باعد س هیلوا مول عم یربق كنا بواوا د تیهش هللا لیدس یف هکیدلنا

 یدالوا ادس رار ندناوراب دانا دیهش ینا یتوک هماع نواوان رو هلود

 هللا لص هریمعس رلیدشر ا هبا هلا ی داو نوح هکردلوا جد ید )

 یک لات
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 ندناراب رادیلیا نیم تویاناروا ف ههل > وب هکی دعا ترعح یدلوا

 ]| لسک رهیدتبا هنروعو ید رو نیک ید ترمضح بو دبا نی4گ ر سکر ه

 هبارا ل وا ۵ دنرلد دروس تعجا رم ن درقس سا هلا طعح وأ یتیم

 ییدشا نیکو ضرف كترضط وا ن اه رلبدتا لاوس هئروع بولک

 ه دنر م یرفاا یداوهک ار دباو کادو ىزا هنیداشلک یرادعم

 لواو رلیدردنوک هس ره هر حلوا هلیسر قاقتوقیموق ضب رعب
 ندنلام یرعلایداو هموق لوا هد هلا ٤ه لوا وروب لواش ینا رورس

 یبحاص ی زاغلا صحت ) یدروپب ماها امرخ قسو قرف هنسره
 1 ك روح نو یا تروعر ندرللروع یرعلا یداو کود 1 داربا 1

 ارز ردکر کب ندنراتارمم كش رااباب ء رانا ماعا وب کیدا هموقوب

 نددقاو ردک رک هساوا یراح ت رارزوا را لد هتم مو زور ما اود

 | دسالوا مط مندرلنا ممه هب اهلارضیلا ناسحاو فورع» یب هکر دا لقت

 ترضح رردشرا هن راد رحنوح هکر داوا ید ا و ) ردکر 1 :

 ربجخ هلباوصلوارکا و رک ملا تسد آو نکمجا ندن وص ك رب وب ید تا

 | نکب ریو« یریج 0 ؟ ه< یربجت لوا نک ها شهروغو
 0 کلات a £ 5 # هک ا 5 رک لعاب یکم یب رز د لراهودو

 | هلج هل وا یل راقم و ی>حاصمرب م دننأب هک رک د همعح ه رشط نرداح

 | با ناب هدعاپع ی هک اروا لغ رو ق یقاخ

 | نوچ ا تجاح ءاضق یس رپ بوبعا لسع «رزوا هدسعاقو یشک
 | ملاض ی د یسارب ی دنوط یاس یب یک لوا یدقیج هرمشط نکبلا
 || هرمضح لوایمخوب ید: بوروتک لب ینایدعیح هغءارا نسهو د نالوا

 | یعزوس مب نون یمدعا یهذ یزس ن یدتا مضح رلبدرد شرا
 اعد ه رزوا راب دنا من اه لرے لوا یشک نانوط قانح نکیدلکد

 دنغاط یس هلق یط بواآ لب یب یفگکر لواو یداو اش یدتا |

 هرکصذدک داک هب دن دهن رمض> ین ینک لوا یسلاها هلق لوایدیشعا

 لوسر نوح هک ردشنراهتفگ کر دلوا جد یسا رب و ) رابدروتک هده

 | کرابمیداوالخ ادهن راد رح هلبا رکشا سو هيلع یلاعت هنلاىلص هللا

 | هرکسعویدنرو هلتعرس یهود ینیدلوا راوس ںوترواهن-ثاب یتسادر
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 قر هیلغا الا ك وا لخاد هنن رل نکہ كتعا ج ندا طظ هکیدرو- |

 نوح هشدار ا جد هرس ندادع نشدرا هرانا هک ادام كالوا لخاد

 راب دنیا تب اکش هت سطح لوا ندا نسوص قاخرعل یدلواحابص |[

 یدلیفاعدبوردنود ه هلق نب زون مدروک ییادخ هللالوسر ردا یوار ۱

 فرط فرط لالا ف یدیغوب تواوب مجه هد: زور لوک هک نوه*>ادخ
 قلح هکلب وش ی دع اب روم بوشواو هنر ر و یداوا اد رنو و

 رورس لواو رلردردلوط یب راکشمو هب رقردق یراکدب دتساو رلیدناو

 یدغوطنوک نواب راتواوب هدتعاسلوا مهو یدلناربکت ندنحرف لاک

 هکر ردبا و لوس ر كنادخ ن هکمر دبا تداه-ش ن یدتا ترمضح

 كد روآ یی هرهاب هر ویشا رلیدتا هنن ر ندرلدفانم روهشم ,اپسه

 یدتا. وقام لوا لوا ناسم لک یدام)او هناهد و رذع ۶ وریکندو

 لراقانوق هکر داوا جدید رب و ) یدغا روعاب یدرک تولو رقافنا

 باوا یداوا عا یس هود مسو هيلع یاعت هللا لص لریمغب هدنرب

 ند هبمعلها هکمرح ن ةراع رلرداوا هئاور هفرط رههغهارا ی هود لوا

 یدی-ثمروتوا هدنسام لیرح ىدا یشک زر رعر ند ردب لهاو

 مات تلصاا ند ز ندند وهب عا هليو دنع ات وه ك هراع روک دمو

 كن هراعهدنفو ید داوا هد: لګ كنرمضح ہرا ع ید راو قفار

 ندناعمآ ,رسوردبا ءزوبد مربهغیپ دج یدتنا قفانم لوا هد دغ الود

 یا هلل ا یلص لاعدیس راب نوصت نفد دلواهدنف كنس هود سد رر و ربخ

 هراعاب یدعا بوخ دیا مواعم لاطا یف انعم ول هلو رول سو ه.لع

 ن.نوصقح ادخ یدلب وسزرسرب هلبوش ینکرب هدکغانوق گنسالاح

 ۲ و هود هدلاع د ریس هرب دلب ییزاکب لاهل ق = هک رکھ ن ناب یباع

 هحاعار یرالو رد هدر نالو مهو د من یدردلباکب یلاعت قح نغیدلوا

 رلیشک جاقرب هج: و٥ رها لروتک بودا صالخ كراو رد الود

 یک کید د كئرمضح یهود لواورلدراو هعضوم ییددروب كلر طح

 یدک هع اود دک نوع اق ندا كنرض هرانع رلتدروتک تولوا

 ندرلنایدلبا تراک ی هصة نالوا هد و ساح هراساوا هدل ارم لواو

 ىفانم تاصاا نب دز هم دعم ندرلک هیاراوت نس ی دتا یسار

 یتسدسکا كف ام لوا بو او هړا ۴ سد یدلب وس یز وس تک, دید وب
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 شاراورشواوا تیاغب و هعظع ةیهادرپ هدعانوق مب هللادابعا بوروا
 قااشآ هلکنا هرکصت دنا یدرافیح بوروس ندنا بم قفانع لوا بود

 لوا را ه یک ضعب یدتا هک ردل وقنم ندق اصسا نی دم ی دما
 ناسم یو دنا هب وت هر او ههدو لوا دب ز روک ذم هکرد هد دامتعا 0

 ید نیمی رب 1 یدیامهتم هلقامت هصلوا اب رلب دنا یخدرابضوو یداوا |[

 تروح رلب داک هب ۵,۵۶ رب هککر هدشا ود ندرت س لوا هک رداوا

 هاج هتوآ وهج هپ هبقعوب ادخ لوسر هک دتا ادات یدروع هبداتم

 هشذح رورس لوا سد نوچ هب دبع وب هسکک و سا هک دم

 | هفت ذح رل ادة ه رزوا هبقع لوا هلا رسان نب راعو نا انا |

 | نددرآ یب هود راعو یدیارد, شغوط یب رالو كن-هود كترضح
 | راوستردنوا هدتناوررپ وراوسیکب انوا هاگانردیا هنذح یدرروس |

 ۲ لوا مدردلب لاح لوا هترضلوا راب دعا هحوت هزي اج من هکم درو |

 راب دل وا بث اغ تودا زار ا ید ص هرکرب هرلذا ورس :

 | كن ر هودوكرراوس لوا بوراو ورلارا-۶ هکر داوا یخد تیاوررب و |
 | دعا زر یدید یزکب دلب وقود ترضح لوا یدروا یب را زو |

 : رانو یدشا ترمّوح كد رد روا یدیا راسشاءاب ترازو هللا لوسراب

 | یرادا ممیدتنا ترمضح ر دکر کرا هساواقفانم لد هتءایةزور زدرلعفانء |

 ۰ رانو ید ترضح هللا لورا قوب لدتازب ییرکی داس غی داوا هن

a۱ یب بودک روا ی هود بو را هلوا حا ماکب هدههعوب  

 نوڪ سپ هللا لو-سراب كدتیاز رل هر داوا بو را هرو-څود ند هود
 یی راشاب ا هک لدم ردوکرربخ هغ رل هل وو ترشع كخ رب ره كرلنوب |

 هک لررد برع مسنباهلب وا ید ارور سلوا راهرونک هکیروضح بوسک
 هت راند بودا هلام هل رل نمود بوراو هللا یعفا م كموقر دحج ||

 نیراک دد هلو كيرع ی دلیا لستف یو لوا رکصذ دفدلوب رفط

 الم هلت جز هلبد یرلنا ادخراب یا یدسا هرکصندلا یدید ن نما

 ل ار یدسعا ت رطح ردن جر هلید هها لوس راب لدتا زلف ال

 هرکصا دنا رلبا لاله یرلنا بوشود هن راتورد ككرلنا هک ر ديس هلعش ١

 ردبا راع یدلیوس هب ه-ةبدح ییرلعما كن ابو ر رلجسا ]رانا

 ۵ هاخ اله 9 بو دا ناه یروچ « ا هکر ر د زود تره>
 رب با جت(. یاب دج ا تام هام یمن شرم gs سیب



٤ ۳ 

 لوا ردا تداهبش هتق دص ك هصقرب ردبا يه ر هيأ یاوسر

OKند هبهعلها هک یدیدبودیاتاور ینا ندای طا اودا قد رط ہک  

 اکس یدعاینک لوا ی داوا مقاو لرقو لاقر هدنسارا هغ ذح هللا یشکر

 راد | ساع باد ارادا یشک جاق هبقع باوا وپ هکمرب ریو نيعهیادخ

 هک راد در ورخ هز یدتا هفلدح هلب وسر ر و نی اکسنوح هشذح یا

 یک شب نوا هوا لدا هلس هلارلنا نس رک اید ایشک ترد نوارلنا

 اند یسکیا نوا هکمرږا نیم هناوسرو ادخ یدتیا یشکل وارارواوا

| 
 كرضح و رل دتباراذتعایجوا اماردب رعد كالو سرو ادخ

e 

 كدام یکبا نوا لواو لدا شماعشازب یتکیدردتا ادن هلهجولوا

 هللا یلصریمغ- و راد دید یدیعود رگ رب> مرز زاد داسفکیدتا دا رم

 : هدنعد رطرمساد ن, راعایستالذک و یدوط رودعمی رلدا لو هلع یلاعت

 یدروم ترضخ هکب در رب وريح هقن ذحاکب یدتناراسع ید !ت.اور

 یدزوب تنج رانا هکر دراو قد انمیکیا نوا هدنس ارا ما کا ےب
 تا دقو لو شا ن را فا یش وفد تنجو ردکر ک اھم ر وک

 رهاطهدن-ارا یرلدرغا ىکا ككرلدا یس لەش او یک ها

 لوسر ناجا ندنهج و و هویج بوروا سا ندنر شل باس كل رلدا تولوا

 | سلا بحاص ) هکیدپا رارید هدنفح هفی ذح مهنع یلاسعت هللا یضر

 یدارروبناب ناصف كاع اک هک اک ترمضحو ( هریغ هم علال یذلا

 هک راردبا و ( ةفددح یهو الا ناشد مهلعا) هکر داریدو دنسه> هعیذح

 یدراقد هب هق 3k باطخ ن ن هدق داوار صاح هزانحرب هرکصا دريد

 هشذح رکاو ی درلیق درع هسرابق زا هب زا ج لوا هغد ذحرکا

 یدزمایفخدرع هس زابق نی زان بولوا مطاح دوخاب و هسالوارمضاح

 بن یو هود یعل ی دانا فددر ید نوک رب و هلع لادن هرړا نص

 ید بو لا ںاط > اکی تب و ح وا ها دار زا وآ سا یدردتب هت درا

 باا سپ مدد كيبا هلل وص عفر هدنب وره کد ( لیمسا )
 د اوح و فارطا ردا دا رص یرلدا تھ رلد دب وط ارو

 د ا سا ا اا

 : هلاالنادهأش نم ) یدتا ترم هد رلد دل وا aR ا 8 رح a >> توط

 < لا ل

TTان هما ناف شا یا  

 ٍر
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 ( را لع ها هعرحهلوس-رو هدبع ادم ناو هلكی رع هل الا
 هک وشیداوااد «دنرزوا لوب نال كو تیاغبرب هرکصتدنا

 و شراف كيرمطح بواک نال لوا راب دحاق نداوډ بوق رو قاخ

 هرئصتدنا راد دا بچل ںروک ینا قاخ یدروط نامز رفاو ہد نس

 لترضح هن قاخ یدروط هد-_:فرط ر تللو هدقاراو یک ت وقآ

 رلنا رب دهن نال هک سد رولب مه یدتا نرضح راد داوا عج هاو 0

 ۱ بولک ها مر هد هکموب یدتا ترضح ردلعا یوسروادخ راددتا |

 هدیحاون و یل كناو ردد هلج یرفن رایج ندیا عاقس نآرق

 هش 4 نفح لافتا یدارغوا ۲ یدنک ادخ لوسر نوجرد

 یوا دش هک ب بترا و مالسوىداوشراق یز ںولڪ نوعا ك ەروتک

 2 بور وط هدارا لواو یداا ات

 ا م ها دا بو )ید ترشح هکر 1

 2 ین ا فب رح نقل اويح هداصتسم

 كنوط تسود دهسا رواوا مک ره ی ی جر هل و

 ید یسا رب و )اعا ا د دس ةياردو ةباور یعموت نكل

 را هسراو گیس a ۵ دف و قلشو»ن نران یدتا نوکرب هک ردلوا 1

 لوا و را ن هسا را هب ومسح لوا مدسعم ندش هکنک :ه ونک رک

 ترع>ردا ع لات هللا یر لج ند امر هسی وص 4 ین

 یعط دف وص لنهع> لواو ع دارا ڈمراو هع لوم هب ۳۳

 ۳ درک دلاد وصوب هکب دا لاوسندرلیشآ یا لوا نرمّه> یدا

 هرکصت دنا ی دادارهقو ناستع هرلنا ترم > كدرکد لپ رلیدتااراتا

 ترمض> رلیدلیا عج هدنکا باقر بولا ندوصلوارازا رازاات یدروب

 هعشج یب وص لوا بوب وب ندوص لوا یب زول و یب رغاو قیبرللاكرابم
 ردعل وا یدلشاب دو آ توان اف رصرفاو ند عج لوا ڪک هوا 2

 هک هلو ارت ذ اعم یا یدعاورللدحا ندوص لوارکشا ماس# مکیدقآ

 نعهروک ناتسوب و عا ق 1 یا هدار ول رس دسر درآ : دل تام دل رعرکا



 هک ۱۸۹

 هد اور)هلوتط هلا عا یناج یکبا كش داوو هک هد هب رھ لوا ||

 | فذوت لوا یدروب توت نوک ی رک ه دک وب لازم هک ردرلشهروتک |

 | یسیرب) یدلوارهاظر هر بو دیاروهظااضق هجن هدمابا یکیدتنا |[
 | ندارغلوا كشو ب رالب ورذعالب یشکرفت شب ندیایگا هکر داوا |

 1 لح واو یر اههرز وا رد ران و هکند اراشا ای هد هس دم بودا فلا 2

 هسالوارکذ هرکصذدک ون "هورغ یر هصق حرم كرایک هرکص حوا اما |

 یسهودنکیاردیک بوهیج هدرا كترمضح یرافغرذوااما)ردکرک |

 یدلوا نادامت ندقارارذوبا هکیدا هدنا ر هلو ر ورس لوا یدلوا ناور

 ترمعحرروب هک ینک هدا هک 7 9 دا و هللا لوس را رلیدتا تاوا

 رايد دردز ذوبا هللاورلی دروکر لب دقاب یدلک نیس نو>ردردوبا یدعشا

 ِ ابح اکا بولاق تنرهح ی داوا لسحا دا هل لر مصح نوح

 تە و هدحو ت و و 0 دل جو یسع رذانا هللا هچر ( یدروی و ید د 3

 || یسهود  داوب ی داوا نیس هدلاح هن هکرابدتنا لا وس ندنا ( هدحو
 ندارغو مب نسم اوو یدشا ترضح یدابا ضرع ىل دلاق

 كەد ا رهكفب دن ا 3 نسادنس هزچ یررغا ناعا ندا یا

 كنافع ننام هکر اردنا تیاور نوک ندکهانکر یاعت ق> هنشاب

 توروس كاد هلم نوا تو نیلص» یرذوبا هدنامز یفالخ

 یدا و ۰ لوط وم لوا یدیارل-سهردن و هالو یرلک دید هدير

 و ندا ه>وز هاو كا هدتوو لوا یدشربا ققو یافوا

 ۱ یککیدتا لسعیمزانح مب هکر دشا تصو هرلنا یدبغو سگ رب یرمغ

 ید دلواراوس هب هود ادتاو لوق هس رزوا لو توراص هنفک ہرکصن د

 نشد را تولک هرس ها
 لوسرو هک کی د هتعاج

 یح ا( ےھ ا

 ید تا تاف و نوحرذ وبا تالف تنو هه هدنفد لود ردرذوبا

 راد دتا یک ییدید بو دا یک هیج وم یلصو ییالغو ی“ ه>وز

 1 ندقارعلهاید:ا دوع-« نا هللا د.ع تعءاج نسل را تواکهرلثا ا

 || رایدروک هزانجرب « دنرزوا لوا یدیارار دیک هک ادا هر هلبا هورکرب

 سو هیلع یاد هللا لص NAS لوسرود یدّسا هرلنا بودا الغ
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 رای ءا توصهللادبع ئالو توا هز هدننفد كلاردرذودا یحاص

 لدحو توم لدحو یشم هللا لودر قدص ) یدتیا بویاشاب ها
 رلبدتا نفد توایق نب زاس# كلا بونا ندنرهود سب (كدحو ثعو
 جاقرب ندنکیدتک سو هیلع یلاسعت هللا لص كاوسر هح وا اما )
 قعصا تباعفغب نوکلوا و ی داوا لخاد هنس هناخ یدنک هرکصدوک

 هدشد رعرب یسب وب ره یرانوناخویدیاراءینوتاخیکءاكناو یدیانوک

 قوغصو بوبالوصو بور, وس ینابیاس لواو بوروئوا هدنابیا سرب ین
 دعشح وبا یدیارلشا بانر ماسعط ساقنو بویارمصاح ب رافدرب وص
 هظح ال» یبئر لواوی دروک یتیرلنوناخ بوروط هد نسوق كشد رعلوا

 « دراناب اس لسو هلع لات هللایلص هللالوسر یدستا بودیا
 وا و هغی وبا ها راوص قعصو هلوا هدنرارح ثدش و و

 هلبارلن و اخ بو> بوی راماعظ سفنو هگارلوص قوص هدزهکلوک

 نوهق>ادخر ددیعب تیاغبندفاصلا هن سذ و هلوا هدنرشاصءو تب
 هللا لص رممغس هک د هنامز لواات ملوا لخاد هنسب رب كشد رع یاوب

 بودا راد هند رادقهرب ندهداوز سد وا قفس هاسو هيلع ىلاعت

 بودا منع یرلدواخ هک ردعلوا یدلوا هناور هلو تودلک و نیسهود

 بوشود ہنی رطح بويل وس هند ر مه رایدلب وس رازوس هج
 هرورس لوا ینببس كن کیدلکو یداوا قم هک و ېت لازم هرورم سلوا
 | رخ ءاع د ه دنعح كلا لسو هيلع ىلا دت هللا ی یم ا د.س هدک دنا ضرع

 نی دا ی و كانداحا و د هللا دہ یس د یسل و و ) یدروب

 ل امو یدا یک شااق مات ندا ندنسهلبق دن نه هللا دبع وب و

 ی دلیا تیب رت ںویل و ییا یسع یدیضو یس ەس رب ندلاسنء و

 مدقمندژانوا نااس*ویدتا ادیب را لوک ج اقر و رانویقور هود بوویبات

 نکل بوکج وژرآ تیاسغب هغلوا نا اسو یدیا یرلادبع یعسا كلا
 هک كد هنامز لوا ا" یدزواواز اف هثلود لوا ندنسوق روق كنسع

 ی دنود ن دنه هک. سو هيلع لامن هلال ص هللا لوسر

 | مدرد . زوک یکلوا ناسم رب نیا یدشا هت دع هللاد ع

 | نسدحار قلبف تاچ « دو قاوا نالسم ندنس اد هتفو وات

 | ر وتس د اکب ردقوب مدامعا هنساقب كع رع هرکصا دنوب و مدیا ماعشتسا ۱
TTT ONی سس  



 لا

 | ادخ كسا Rit راس نس رکا یدتا یسع وا نالس*بوراور و

 هنسارهدکاا ب ولا ورک و مکید رب و اکس ندعاتمو لام نوح 1

 نوهعحادخیدنیا هها دبع مرولا هلینوطو یکاکوک كکیدیک ات نیزءوق |
 ۱ اردک رک مسا وا عراف ندکلتسرپ تول ترک ھت د لد ںواوا نالسم ۱

 تبقاع مرامب ندنا نی لاهسیاراو هتره ندنل ام اید « دلا هتشا

 | در ید ند یروتوا ندلام مکج هدیک بوق هلا یمکح ترور

 خد نب رازاو ادر تح هسیاراو یسنره « دنلا سپ کد رداق هکعا
 اک یسانا ه دااس یییدلوا ناب رعو د رج بور و هنا

 اياد و ندکلتسرب نوب یدشا هک دتا لاوس ندلا یلاوحا تیفیک یسانا

 یا 6ب اوا( دحومو نمّوم توراو هتناق د هکمراید م دیک ندنلام
 یدتا هراب نا بولا ملکرب ندنسابا شل هنس یرادفع كيك

 || هلببس لواو یداغاب رازا هناب یتسهراپ رب بودا ادرهنس هفرا نس هراپ رپ
 | ژربد هعلک هجالا هد رع تغل داګ هکیدلوا بلقم هلبایقا نداحملا وذ
 ده ز ( تدب ) یدلوا هحوتم ههان تااسر ترضح تمزالم سد

 * شد شیار لجا مدیدیم هکناز *# شک و ند مد زکار یوغتو ||

 دصماا # ن زود زرفاب درک دب انوخ # ندنام دهاوخ درف رحاب نوج |

 یهللا لوسر دهد بولک هبهندم هللادبع هکیدبا قو حابصر |
 هم رژوا كنا یتذاع هرکصندفدلبق نزاع حاسیصترضح یدندصاب |

 ههللا دمع ی رظد كرابم یدردا هو ص ق واخ هکید:ا ی راج

 نس ےک نس هکیدتا لاوس یدروک یشک ببرعر یا بولوا شود

 یدتاترضح دلانا یو مان یدنک بود مال دبع هللا دع

 سد ث وط لزم هدر مز نوسلوا نداحلاوذ هلناذع كمان كنس |

 نآرف ندرمعحو یدا نکاس هدنگا یرلهنوف كبر صح لوا هرنادع :

 | لذا لوععم هب ره دون رسا قاج هکنامز لوا ی هنرکوا ا

 یدتاباط نب رع یدروقوا نآآرق هلبا دالب زاوآ هد دج هلادبع
 || بویقوا نآرف هلبادتلب زاوآ هک یی یارعا لوش نسدمرروک هللا لوسراب

 "| هود ) یدتا ترمّعح رواوا مجحامو عام دد د زن ارقو هولص كءلح

 || رلیدنک هنسارغ لوت نوح ( هلوسرو هللایلا ارجابهم جرخ هافر اب |
 || هدناوب قحات لیق اعد هللا لوسراب یدتنا ب واک هخاق كتر طح هللا دبع

 % ده ¥



 هک ۱3۷ ۴

 هرع» بوراو هللادبع روتک یغوبق جاغارب یدتلا ترمض> لوا دیهش
 یغوبق لواترمضحیدرونک هننا ترمضحرادقمرب ندنغوبق كنحاما

 مارح هرافک ینئاق كن وب نب یھلا ی د- تاو یدلغاب هنسوزاب كلا

 درب هکر یدک دود مدوص» ى هللا لو سراب یدتا هللا دع مدا

 هليا قبنارغ هللا لیبسف نوچ یدتا ترضح ی دبا قهرویب اعد هیوا
 نس هحوک نداسید هلل ایس سا لواو هز وط رسا یو 9 هفیح

 | هک وب نوج ىدا ییزالسء كرمضح هدارغ لوا هللا دبع شب نسدیهش

 ثراحن لالب) ید تاقویوئوط ہما یا هداژزیم لوارلید شرا

 كءشح لالب م دروک ك دانا ندد: یا هکی دنا ققو هک رب ردبا یترم ۱

 یربف كنا هج هل سو هيلع یلاسعت هللا لص ملامدیسو غارجرب هدنلا ||

 ا ہھاع یلاعد هللا یطر قودافرعو قد دص رک واو یداک هخ رزوا

 هد یتا سد (اکاخا یااشدا) یدتا ترضطواوراددوق هر ینا ۰

 هک اد ادنوادخ ی کت | بوراك ر 9 . رزوا كيا ترضح ورد وو ۱ |

 نا لوا یار ندیا يد.ن 3 دنا یار ندناو م دا ماسس>جا ی

 9 و ( دهللابحاص ت ات نیلا ( یدتتا اڪ هږا یر دوعسه

 هللا یلص تالوسر یدتا 2م ند هک زج ن دوس ۳ هک ردوا ید

 ندشناراب هدئسداو لو ترمو> لواو م دراو ااو ی هيلع یلاعا

 مالساکایدبایسجم دی كتعاج لوا ترمضح لوایدیشءر ول وا هلتعاج ر

 كاو هزلا الا ها ال نا دشا هللا لو سراب ) م دتا ند یددروئوا مدر و

 لالب یا یدتیا هرکصن دنا ( ثهجو علفا) یدتا ترضح ( هللا لوسر
 ءا 4 ام خرا دم و یداب ۳ راق باس لال وو ڪڪ ماسعط هر

 ترموح ی دوق هرژوا هرفس لوا تورونک یدیشلوا نوھ هلا تواقو

 قدب وط رم هلج ید هک ردندن مدیارع وط مدیا هب رکلابنب ی اتعطوب

 ( دحاو ءاعمیف لک اب نمّولاو ءاعما ةعبس ین لک اب رفاکلا) یدتنا ترمضح

 ناذیمطا ه داب زاکب هکات مدراو هن ه داتفو یاعط قاشوق نوک یستربا
 لر مصضح لوا یثکر فن نوا مدروک مروک خد هنر قستح لوا لص اغ

 ل الب و 9 ع عطر لاا یدتا تروح سا یدارلشهروئوا هد او

 ىدا ترضح یدرا-ةیج بولا امرخ جوارب ندنغجرا فط امرخ |
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 توروتک حر اط لالب ( اراتقا شرعاایذ نم فالو جرخا) |

 یس هل كاامرخ لوا یدکود هب هرفس یرامرخ نالوا هدنجا |
 كنامرخ لوا ا كرا هرورس لوا ی داامرخدم یکیارب هدمنیمخ ب

 ید و رل داوا لوس ae مود یدد ) هل اد اواک) تویق هتسوا

 | هکمدب امرخردعاوا مدیارب امرخ قوجبواوا یهدابزهیامرخو مدا هلبارلنا

 | قابامرخ یر ادق۰ نلکود هنب رزوا هرفس لواو یدلاق ملاح كعب یرمغ
 | امرخر ندامرخ یکی دک ود هرزوا هرفس لوا كل الباب وکو یدلاق |
 مدلیاهدهاشم ندنرضطوا یلاح وب هرزوا لاونء لوا نوک حوا شما 1

 E هنکعسا لب میظعرب هک رب هدکوبت هک ردلوا یخد:یسی ر و) |

 ۲ رلیداک ه هنیدم نوج رسا نوجما یوم كفا مر لب و یدتبا ترضح |[
 شلوا توف د_هک لوا یر كن ر روهشم قاف لها هک رلپ داب

 ہللا ی دنک نوملاق ترضح هک را هدکوبت کر دلوا یدیسب ر و) |

 | نس هقرا كتا لوا یدربو هپ رآ هنن ارپ مان برظ بولا یتساپ روط ع |

 || راي دتا باعكا ی دليا كاپ ب واس هلرس ادر ی دنک یتسیرغاصو |(
 E E RD هشراول ¿ نک ادر لابم هللا لوران :

 ؟ نود هل هاکن و و هلوا شعامحااکب یشیاوب تولک لی ارج هک داش :
 کیک ره ندراذاتسهورارد2 | باتعاکی هک المهد اب كارا ٣

 كل هنادره ییدرب و هنآ لواالازالوا هیلغاب تار هتنارغو دا هج |

 باڪکار دنا وفع ۾ اکر ندناورزاب هن حر اکا یلاعت قح هدنس هلباقم |[

 و و یت ن ددقانصا كراتآ ها لوران راد تا
 ۲ نیا قلط لا حرفالامت مرالا ح رفالا مهدالا لیطارمخ) یدسعا

 ۳ وا یعرک ارت هد (( فید لا هد ه لع تیک مد دا نی ناف

 كناو هلرا قلا قجازا هدنناا كناو هلوا هاسیس تباغب یکدر كنا |[

 قاطعورعص ینلا یکر کب هرکصددناو هلوا ضا یغادو-ط تسوا

 یس تیک هلن ثذو لکش ناشوارک ذ هحرلوا «رسرکاوردنالوا نیا |

 ینددلوا هدکو بن سو هيلع همام كرپمغی هک زردیاو) ردنالوا هلو |[
 یشک لواات در دنول یک ر ندراناسع نوجا ا لفره هد هانا 1

 | تافصو لاو لکش كنرضحو ی دلوا لخاد همالسارکشا بوک |[

 هلو رهیدلب یکیدسعا لوق هیدهنوسع هفدصو یدروک یتءالعو |

 + بوک
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 یرلتا بودا عسوب یتقارمشا كعءور تک لقره یدرب وربح ںواک

 عا تمار ابا بویع الودراتا یدابا توعد هشدصت یربمغب ترضح

 هک راردناو یدفروف ندنلاوزكاتکلم لقرهرک هد هبل ره لوا رایدرتسوک

 یدینماعا تکرح ندنانطاسراد ی دنک لبا یدصق هثبدم لفره

 عاتسا لواندنتکر ح كلقره هکیداوا یرلهولعم كمالسالها هدک وتو

 هرواشم هبا قارشا ترشح سد شو یصا لزوس نائاوا
 هب هن دمورک ندماع هوب ھس > ول یم هدیکو رلما ید هتکاعراقک هکی دتا

 رومأم هکقک ورلبایخدرکا هلل الو سراب یدتیا باطخ ن رع یهود
 یدسشا ترضحرد هدکم هدق كنس رک رلشاب هلج لمدیکیرو كدا

 كعور هللالوسراب یدخارح مدرنا هرواشم هلکزرس م دیلواروءآهرکا
 نسو ردلکد هدنرابد كرلنا مالسالها ررعطع ینیهوردفوح یرکشل

 كراناو یدشریا هرلنا كنهباو ته ",زوآ كنسو كدلك نیش هرلنالی وب

 هدنب وئر بونود ورک تب ووب رکایدشود بعرو فوخ ماسع هن ولق

 هرکصن دن وب ترضحردبسفاو یلوا ك-ٍوارروی موعه هنب رزوامور ځد

 هللا هک هب ورن ةا هدام لوې ردلع) یدروب لم هکعودوریک
 هد اه سس و هبلع لادن هلن یلص احدی یدا یهاشداپ كن راند

 هداب لواو یدلوا عقاو ھا صم هاکناو ی دابا لوف ه زج بواک

 لوبق مص بواکخد جرذاو اب رح لهاورایدزاب همان ملص عب ب اکر

 زونههدنناب تكموق لواهءانےص نوا ورابدرب و همان نصر یخ دور رل دتا
 هکر درلش هرونک هدشاوز )نم درو هجوت هی اج هلن دم ت رطح سد ردیاب

 ترد یدیاولا ن دلاخ ه دک وت سو هیلع لات ها یلص هلفالوسر

 زد۔۔کا نالوا کاخ كالو لدن ا ةمود بودن اربد ما هرایرک: رود

 هللا لوس راب ی دنا دلاخ یدردنوک هش رزوا كنارمصذ كاللا دبع نا

 ءاز مهاکب یلیلق تعا جو نسر ردنوک ھا یتبالو كب الک ی الار یب
 نکمارالوآیرفص عاط یتا هک هوا مث یدتنا ترمضح ندردیا

 نعهروتک نوتوط ن ی رم >| هلاقءو ه راخو ندالوپ « دعا دیص

 یراصح كردکا ات تولوا ناور هدناحردیکا بح وم مما اا

 قو هک و یدنروک یرااصح كلا ن دفاربا هکلد وش یدشریا هش رق

 ۱ توعیح هد رزوا یم اط كن کش وکر د. کاویددا قا یآیدیا
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 یرفص غابسطرن هاک ات یدرحا تارا فغا تش تایر یروع یادنک
 روع لردکای دروا یتسورق صح كر کا هلا یزو وب بواک

 یدرب ورمخ ن دلاځوا هر دیکاو ی دروک لالو ا بواک هنب راک م اط

 راکشهل ونو هلوایکز دنوک ندبآیآ هکیک د روک هک هل ول زکر ه ی دتا

 هل وب جج یدشا باب ر م دهروک ی دشاردیکا هلکه ود هلړغانا یدنک

 قامرحاق یراکش هلب وب قوب یدتنار درک ای رراقہچ ندلا هسوگ یراکش
 لوا یدبا لام هفءهال وا یرفص عاط تناسب ردیکا هکو لاحزا اوا

 هی ر نامزر دو یارب ۳ نوح راکش دیص هکندرولوا هاک هک ه رہ

 یسادن رفورلب دلرا ییناات یدروب تونا یھ اےشا ندکشوک یدردا

 ل دیص بولو اراوس هلبا مادخرباسرفن ج اقرب و ی الغرف یکیاو ناسح
 یدرروک ییااوسح اكرانا دلاخو رای دقبج ,رمغط ن دراصح هللا قوش
 یدلوایراکش كدااخات یدشود هندرا كناردیکا بوج اق رغص لواو

 یدنسا عا للام ناس> یسادنرقرادلغاب بوئوط ینا یعابتا لد اخو

 | هر اص > بوروک ی اطوا یمادخ راس كناو یدلوا لوتقم لال ایف

 ۰ ردکا رکا هکیدشع دهدااخ سو هيلع یلاست هللا یلصرمفس و رل.دح و

 عانتماو الارک او نس هرونک ها مب بویمردلوا یتا كسيارواوب رفظ

 هکنسهرنسا نس هشت ىدا هر دکا دلاخ سا نسهرودلوا هسردبا

 هک هلطرمش لوا مردنوک ها ترمضح بولا هع راوج ور و ناما اکس

 لوبقردنکا مرک هراصحن و اجآ نسوبت راص> نس هدباما
 ید یشادنرفرب « دنمانداصم كنارایدنلبا هئسوق راصح ینا یدعا
 یسوقر اصحاک اردیکا یدیشاوا لوغشم هنطبض لر اصح یداراو

 یکیا هلبادلاخ رخ آ ی در سوک یتروص عاسنتما الوا داصم یدید جآ

 هرز زو- ردو تآزو_ ز کس ۾ دنیاوررپ ورسازوب ڙکس هود كسی
 دمت تواوا لردیکا یتموکح كراصح نور و هدااخ هرن زور دو

 | بت وتاب هلا لس و هيلع یلاعت هللا یلص ریمغس یداصم و ردیکا

 ل دا صم یییداوا لص ه رزواقلوا ذات هسدا هن یوی آر هدنفح رلنا |

 || لدب بوریک هراصح دااخ یدجا یتسوبق راصح هدقدلوا یمولعم
 | ترضح هل اداصهوردنکا هرکص) دک دتا ضقو ذخا ییایشا نالواےلص

 ۵ یرعع *دیما نیورع مدعم نددنک دل اځ رليدلوا هج وته هلان اج

 + نرضح
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 اب وتلواذخ؟لردیکاو نیت لدن اة هود بوراوایدر دوک هثن اه توم

 | ندنیلس كناسح ور دشربا هترمض>لواییهدداوا لوع«كناسح یادنرف

 نوچیدردنوک هرمضحلوهلیهیعا نب ورع نوهغاواهناشنابق تف ر زر
 ۵ نسخ كلا بولا هل رللای هءاحتش دزلوانارابیداک هنناق ترض حو رع

 ةنجا یف ذاع«ندعسلیدانل ) یدتبا ترضح ريدا بھت هنغاءثموب و

 یخ ور ندر هنس ینییدلا ندردیک ادلاخ هک ر دلقن (اذهنم نيلاو نسحا |ا

 یتسجنمرک صن دک دشیازارفاو ب انآ هلان ملغم وص نوا رورس لوا
 ترمضح ی داصمو ر دیکا و یدلبا تعسف هنا عا یتسقاب توری آ
 هطاصم هن رزوا هب زج لامردقوش هنس ر هب هلارلثا ترمضح نوآلنا هثناق

 لها روهج یدلری و ناما باتک هني رثلا نوح ندای كرلداو یدروب

 | ص هن رزوا ه زج هک ردوب یراکدشیا رکذ هدنراباتک كم راوتو رس
 هیدنندم رانا هک رد هروتک > اص یصعتسم هجرت اما یدلوا عقاو

 || رلیدلک همالسا هدنرافدرا و هنناق لس و هیاع یلاعت هللا یلص ترمع> |[
 ۰ د زاسغلا صن نکل ردفل ک هن رلقافتا لروهج ه>رکا م الک و و

 یکیدتبا داریا وند رد- تر وص همان ینبدزا « ر دک | كربمغب ترمضح
 | تروص ) رددن هوم مالک كايحاص یصقتسف ن وتکم هجر تروص

 اذه محرلا نجرااهللا مسب ) لس و هیلع یلامآ هلا لص هللا لوسر "دات |

 دادن الا علخ و م السالایا باجا نیح ر دیک ال هللالوسر دج ی اتک

 اهوا : واصاا ن ويه ) هکیدشا رکذ هدهعان رخآو ( ماسنصالاو

 كن همانوب یمالسا ردیکارک ردلتح یدو و( اهقح نوک نوت وتو |
 معا هللا و هلوا شلوا مقاو , رکصندنمنص هد رزوا هپ زج كلا یرب رحت ||

 هکر درل ثیمروتک هدناور رلیدتنا نارخ یرارض دجسم ,دلاسوب و ¥

 یهاعوبا م دەم ندر هب هن ده )سو هیلع لاهل هلا یلص هللا لوسر

 ر اتخا ید تانا ےل و ی داندنفارشا كس هل مد حررح هک بهار

 ت دابعو یدیسشعا لی روا هم تارونو لیحما بودا

 اءادو یرانوط یسهیءاد تسا ر بواوا كلاس هنس هعد رط ت داه زو

 كلا ب ویا واسم تعلو فصو ههشدم لها كش رمغب نامز رخآ

 ترمضح لوا نوج یدردا یوهد وب د متشا ندنجو سنا یفصو
 لوا هنلاک و هنلاج كنرضح لوا یرلنالس كراد لواو یدلکهب هندم
 . فکفرل بدلوا نمر اق یرالهاک یربغ هک رل.داوا قاتشمو قشاع هر

 ا ا ا :



 هبا ببس لوا# نتفک ناویح ةع زا نهءدمآمفیح ۶# تایح بآ یاو

 نوناک كلا ءاش اکاو یدیشلوا مقاو لزلزت مظع هن راک لماعوبا
 هيلع یلاسعت هللا ىلص كریمغد قلخ بول هلعش یشت ادسح هدس هنس

 هرس ن هکر داکد لوا یشکوب هکیدردباو یدردیامنم ندنتعیاتم لسو
 یریمغم نامزرخآ مکیدىد مب وردراو یهباشماکا نکلمدردیا فصو

 لسو هيلع یاس هللا یلصربمغیب ترضحور دک رک هساک ہرکصذ دعس

 درت نو يا لوق یدانا نوع د هم السا بوروتک هنن روض> ینا

 یلاوحا لنلاثعاو تا هع رک تاو ېک ی داوا تالاس هناوب د اشعو

 نعاوناک و مهعما-] ق دصم هنلادنع بانکے ھءاجالف )ر دیا قبة

 هلا ة:ملف هباورفک اوفرعاممه ءاج الفا ورفك نرذلا ییسع نوععنسب لبق
 اراددح> ناز #د حو رک مدح ېر نک نوج (تس) ی رفاکلا لع

 بلاغ هش رقرافک  دنسارغردب م السا لها نوج *# دسراهیهایس

 یدراو هب هکم بوج او ند هخدم ماعونا یدلوب تو م السا بواوا

 هنکنح دحاو یدر ږا صا ۳ ها قو برح هژباریمغس ید رقرافک و

 قساف اکارنالس ی دا لوا ن انآ قوا ادتنا هراناسأس بولوارمضاح

 یدیشموف بها ود قسافاکا ترمضح هک ر داوا ځد تاوررب و) یدررید

 دحا ماعوایدیاردرداوا دیحوو دب رط یتا یهلا بودیااع دد اکاو
 یدتک ه:دناح لفقره هدتاورر و یدک همور تو>او ندنکنح

 لوا بولارکتارب ن دسلقره هکیدلید بولوا بحاصمو مزالم اکاو

 ندنءهو یدنک ناو تروص جا نسم لوا هلک هش رزوا كرورس
 هدرک هلع یدنک هدنس هلاقمابو دن وزان همان هن رلقفاثم هنیدم

 هد دجسم لوا هدمشادراو هب هنده هکز س هدنااتش دج سهرپ نوګا مب

 بواوا دصر لعر نوجا مز دم لواو موا لوفشم همولع ۶٠ داوا

 هروهظ هد دجسم لوا هک د اک یوو یرکف مغل دتوط هدزع رطاخ

 هدنم اکحاو صیصو كناورلردتناانب دج “رپ موق لوا سب زوب هروتک
 || لوا م دةم ندزعدک هک و بت هوزغ ترمضح لواو رایدسلف غیلب یعس
 ند هنبدم نوا ارغ لوارورس لوا نوح یدیارلشعیا ماعا یرجصس»

 هللا لوسرا رلبدشا بواک هث افق ترض ح موڈ لوا ی دقیح هرشط

 چ رله ٤ص ¥
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 و e جارو حج سس حس بوس و عمو سس و و سس

 دیس هدرم هل نبگارانوک قوغص وارو لو نوجا ر هتسخورلفیعض |
 بؤرو هدیجر مده دجسم لوا هکزد دیازاپواجر ندنس دتا اش
 زاغ هدنا ترض> هکیدبا لوا یر دارهوزس هدا فرمشم هل زا

 برج عاونا مرجال هلوا شلوب م اکساو ت ابتاح دج لوا هلک

 بشام یهعو ٭ زاون ارد چ٥ باوصاو دحج ( تدب )رایدلبا راقلنابز
 باف ا تااجج یا#زوروعح* تلا-جزا بشدوشان زاب زاماب یمد

 ء دا هکیدش یدتا هراقفاش لوا سو هيلع هللا لی صرب مغيب زو رف ناج

 هدارا لوا توراو یا هتناءاشنا كسدارواک و رمکر ک ازروبهدیک هارغ

 لالتعاسرب هبهنیدم بون دورک ندنرف- لوټ نوچ ترضح زو هلیق ز 4
 ام دّتسا نواکر اققاتم لوا یدشرا هزم یرلک رد ناوایدنال وایدم»

 سد ر د.تفو كفهروم انو هي هدعو ی روس كدشهروب هدعو هکر لب دا

 ارفکو  ارارض اج اوذخنا نذلاو ) یدروتک یبآوب بولک لارج
 نفلحما و لبق نم هلوسرو هللابراح نمل اداصراو نينءواا نيب اب رفنو

 هرکصت دنا (ادبا هیف مقتال نوبذاکا مهنا دهشب هللاو سا الا اترانآ

 یی راکللاب و تفاطاكرلناو یفصو ثئلهاو كلاب دج “* لاء قح

 موق:ناق>امود لوا نه یوقتنا لع سسا ده ) یدتیابوروبب نام
 لوا س ( نی رهطنلا بح هللاو اورهطت نا نوب لاج ر هیف هيف

 ی ردارب داور و ی یدع ن نههو یعحدلا ن كلام ترمض>

 لوا یراکدتا انب كرالاط كراو یدتا بودیا بلط ییدع ن صاع

 ه دلو و رلیدل وا ناور رشبحوم صا ی د رادا كة كفا ی دج

 راب دشراهف وع ن ملاسسیب نالوایس هلع كعس> دلان كلام نکیاردیک
 شث بوراو هل زات لیق ربص تعاسرپ یدتیا هنعم مشخداا ن كالام

 ورک یدردناکلاب « دشت | ناادامرخ رب ب وراو هرم سد مرونک

 انب و یلها لدی لواورایدشر | هرارض دجسم ات رایدتک هل" نوت ود
 رایدقان ب و روا شت | ه دج “۶ ل وا رایدیا سضاح هدنا هلج یراتدیا

 قاب ی ه دشسانب لرسم لوا قفانم یکیانوا هکر رداو رادع و

 نب بلعت نددب زن هيما ق و دلاخ ن مادح ندد ز ندع یب رل دیا

 یا كناو ماع ند راجو رعزالا ندیبحواو مشو ن بنعمو بطاح

 نکس وب نام ندا و جر و ثراسطان لڌو دی زو عج یرالغوا



 3 نو

 ندا-.ع ندفوع ن ورگ نب وراد ا ندد ز ن ةع یب تک ّ

 هکر درلثمروتک هدتاور )یدا تبا۶اناهء٩دو ند هنمأ ینو فذ>

 | رر لوا بورونک هداراو كاپاو تساسجترب هدنفره یدروب ترمض> |!
 || یدلوا یس هلب نم كنابق لها یرب لدجس» لوا هل ر دنورلیدقارب ||
 ریعسم نآرک دادید نوح تاب )رر ویب هدنسلوتعم یوم یول وم بانح هک 1

 حرطم 8# دینکر اراک د و هرذ نب سپ # دوهج مادو دب تابح هناخ##دوبن |[
 نی بمکه کر دشعش را هت ص دک كلام ف بعک ثیدح 9 * د نک رک اخو هک اشاخ |

 هللا یی صندربمغیب هدازغر جه یربغندنرلازغ كوبتور دب ید هک ندکلام ||
 بتاععیرب حجه كرل دبا فل ندشسارضردب و مدیا فا لسو هيلع یلاهآ |

 یناوراک شب رفهدفدرو .حورخ هنعارغرد,ترضحلوا ار زید وا

 تودنارارقهد ه راګ دص 3 هرکصن دو دعبج هلو هرکص ید يشع چ هن دصق ۱

 یدیغوب یداعیم لاتةو برحهدقلوا مدقمندن|یدروی هلام هلاسد |

 هدهکع ییعب هدهبقعلا هليا نکل مدنا لک درمضاح هدارغ لوا هجرکا ناو |

 هل ابو هدهاعم هرزوا داهج و مال سا هلنرمضح لوا هکن امز لوا

 لرزوهشم هدنسارا قلخ هجرکا رد "هورغو مدیارضاح هدنا قدلق
 یروّصح ردب مو قل ڪو كن روح هصعلا هل هدعاو م نکاردشلوا

 ۱ راب دنک کو ءو رغ هک هدتقو لوا رد,ا بک ردلکد صقان ند تلي ضو |

 نوڪقح ادخ مدیا رادلامو یوق هدنفو لوا هدانز ند رانامزر اس نب |

 شما هود یکیا نوعا كو رغ سو یدیعو م هود یکبا مد هدارغر ۰

 بولوا قو ق ران السم نالوا هاره هلا ترضخ هدارف لواو مدنا |
 فاك ندارغ لوا هلة الوا طوبصم هدنا ودوفد یرایماسا ربا |

 نویلوارهاظ هرکسها لها ولآ كلا هكدا لوا یر ديما كران ديا ||
 سد هلوا لژا سور هد :ةح كلا رکم هیاوار ادربخ هوك ندنفلخت |

 یدالوا بیص م دیک هل هلا ترض > لوابو روک یک را دیر فس هکم داید

 زونه نب یدتک ترضح نوح هکمشعا فی وسو لامها ردقلواو |

 هسیا رولوا نامز هن ره نر مدا همودنک ودنک مدیا هرزوا كنك |
 هش راب ندن وک و یرفس سڀ مرداق هکر ا هترمضح بوقیج |

 لصاح هفاسم دعب هدفارا تواارا رکشلات مدل اص هنوکو لوا ندنراب و ۱

 ار واس ها را هدنفره هرکشاو مدنک ںوەیج هکمدتا دص سد یدلوا :

 چ حسب
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 ا یدبا لک دردم نکل مد ءاب هدا هل وایدبل و مشد را مسا

 یدلوا رذعت» هکلب رستم كعشرا هرلنا هکید راو هه هر یغلقارا

 لوا ار زمدرعیج ك دعو لولم مدراسةیح هرمشط ندارم هک هدتفورهو

 قلناوتانو فهضویرمض ندرلنالوامهنم هلقاغت هدراندیا فاع ندارغ |

 لواو مد وک هک رب یرض ندراشلاق هلنذا ندنرمض> هللا یرذع
 لاوس ندلاح عب هدقدراو هک والا یدکآ یدآ م نرمضح هدهورغ

 لوا نده و هدارغوب یتا هللا لوسرابیدت | سانا ی هللادبع یردو-

 نارگن هنفاطاو نس> كرا هءاج لوا ند یدوفیلا یرب هصاح یکیا

 هللادبعاب یدتیا بویلوشراق یتا لبج نیذاع+ یدلاق بواوا لوفشمو
 كاکلبا ندیشک لوازب هللا لوسراب ن وعمح ادخ دلی وس زوس وا

 | نوچویدلی وس میم سو هیلع یلامت هلا یلصهللا لودر ززا هنسا یرمغ
PECهعرزوا عب یدشرا کب یربخ یرابلک هب هن دم تولود تنگه  

 روضح هدک دلک ترض > مدتنا همودنکو دنک یداوا یلوتس» هودناو م
 یودنک ندنضغ لت رض واو مایوسنالب هلوقم هل بوراو هلق رش

 ندن رایحاص لئعو یار هدصوصخ وب عهدبا صالخ هلیا هلیح
 ودنک تح ملب وس هل هدک دلک نرضح هکعدتا دادساو تن اعتسا

 || بیس هعصالخ مر هک هلب وس زوسرپ دیاش مدتناتروشم جد هل« داخ

 ۱ یداواوح ندمرطاخ هلطاب راک ذا لوارللدید یدلک ترضح نوح هلوا

 مرع سا لک دج هلک ندنس هدهع راو a وسنال٫ هکم دلب ۲

 سو هراع یا هللا لص كربمخ و ملی وسیرغوط نا« هکم دتا مر> و

 هرس | دتا هک داک ند رة س راب ره هکندنا لوا یس هدعاقو تداع

 زروشروک بولک قاخات یدیا رروتواو یدرلیف را تمک ر یکیا بواک
 فالح ندارغ لوا هد دروتوا هددصسم بواک ید هد و ل وا ىدا
  ترمضحرلیدتا ريع ورا دل در ذع ن درم ط > ںواک تعاجرب ندرلندیا

 ۱ هدنراتطا بود رافغسا نوجارلتاو لوق نب رارذع هراکشا كرلنا ید
 بوراو هنن رو طح ید ن سدیدلدا هلاوح ه یاس قح ن: رالاوحانالوا ۱

 توعد هنک وا قب رکصادا یدروج مست ندنزو بض۶ مدر و م الس
 هسکی د رو هرکص دنا مدروآوا هدنسوشراق بوراو ید نببودبا
 قجالواراوس یداوامنام هن هن اکس ندکفک هدابهج هللا رانا سم
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 نوصعحادخ مدیشٌعا اشا هود هلل ا لوس راب مدعا ی یدیغون یک هود

 هلکلیوسنالا بودبارذع مدیلوا هدنروطح كن هسک رب یرمعندنسرکا
 اریز مراتوط ديما هسغلةلوا صالخ ند:طههو بضض كن هوک لوا
 بوب وس نالابرب اک هکر دراو میفب هللاو نکلو مرولی وبا لدج نف

 اکب هدنامز نیت لاهن قح هبلا مسلیقیطار ندمودنک ییس هلنالا لوا

 بضغ اک, ی دم هح رکا مس رل وس یر غ وطرکاو هدنابضخو ره

 وفد نب ىا ىح هل یبس قلب رغوط هکمراو دیها نکلو نسردا

 #را "٥ زور دلا هتسر نات سار چچ راک همه ر درک هس سار ( تد ) هروب

 مر دقو توق یدبغوډ مرذع نوصع> ادخ هللا لوسراب هکم دتاو #

 فب وسڏو لامها ود نٍ راب نوکو ناما یدبا هدانز ندسیکلوا لامو

 یدلب وسورظوط یشک و بشا ی دتیا ترڪ > مد رو ینامز نکیا ردیا

 سدرروب نامرف هتهدکفحكنس یلاءدقح لهروک تیک ااق یدتاو
 بواک هما مب تعاجرب ند هلع نب مدقیج هرسشط ند مدل

 نوه زاب یککی دشا گر مدقه ندو هدکمج كن سرب هللاورلی دا

 یدیلواعفاو تااعحو قارا سمر الد و اب لدا د رذع ندنرمط>

 راففتسما نوجا كه اک كنس لسو هيلع یلامت هللا ىلص هللا لو ||

 ورغوط هکر ايد يلق شاز رسو تهالم ر دقلوا اکب تعاج لواو یدیدیا

 بوراو هنناق ترضحوریک هکم دلید و مودلوا ناو هک: دلی وس
 ردلغ وا معهک یراصاا ؛دانفولاو لیج نذاصم مدابیذگ:یودنک

 تتعاجو هک راهذز رل دا هدقدل وا فو او هء هاو مد بولا یقالماک, |ا

 هکلوا "رت نسالوا مدق تبات هدقلتسارو قدص و نس وریلکب د یی رازوس

 ه درفس و و هليا ناسحا صلخو ج رع ر اکس یلاءتقح ن دشیصء وب

 ر هسدا ق داص هدنرازوس موق نیلیدرذع ندنرمضح بودیا فا
 ردک رک هسا رادربخ ندنقدص كرازا یناوسر بب رو نع العو لج قح
 ردکر ک هسلیق تمذم لبا هوجو حق ایرانا یا قح راد با ںذاکر کاو

 ترمطح ندا شعا تعفاوم اکب هدصو ص> و هکمدتا لاوس ندرلنا

 | رلیدا ردهراو هک یرغندش شاپ وسیرفوط بول درذص هدنناق

 | ردرلیک رلثا هکع دتا لاژس راددید یک کاکیدید ید یشک ی یا ردراو

 ډک 38 ها "بم ول
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 ودنک سو ردرخ تمالع مکیدتا ا دتفا هراذاردرل ڈک اصرلنا مدتنا ن

 سد یدروب منه ند کلب وس هلم ر یراذ اس تلاسر نرضح مداک هرم

 رلبدمرتس وک و تولواریفتم ندر ۲ رلددتا بات جا ندر قلخ

 Te ار هرشط تو هد ارارق هدم ها هال وا ولشا محک ن

 ه رمع> لواهر صا دزاع و مدرالبقزاءبولوا تعاج هلنرمض> لوا و مدررک

 4 اوح 2 الس ع: اب تو دا ناطح هک دنک یدنک و مدرر و مالس

 مدا رد یعدلک هسخود یعدلک هتکرح یراقادوط كرابم كرم وا

 هفرطرخآ بودبا ضارعا مسفاب هثنناج كنا نإ و ید ردیا رظن اکیا
 كتهداتفولانالوا مسودولکوس هداب ر بواواواغوا من وکر یدراقاب

 یامدتااک ا ید | یءالس مدر_ و مالس ںوراو هنا سد نعل هنس هط وع

 هداتو وبا مرو-سیناوسروادخ ن هکنسرولپ مدر و نيڪ اکس هداتف وبا

 هللا یدتا ۵ دت ول یھ وا مدرب وتیع هل ول هرک حوااکا ی دەر و باوح

 هاگات مداک ۷ . رازاهن ده بونودندارا لوا م داش اب دخاعا سد لعا هاوسرو

 ق ینارمصار ندرلناک هغ اص یادغد نوعا تراج هب هثی دم نگو درو

 e AE E ی

 ما س ا افح کشپ e ی۶ E ا اند !بعک یا

 لیاد یبس اعد ی هکنسشکر نسو س اوا تبا ء٤ اکسںوروس

 ز رهدا رلداسا وءو رلفط) کب كسا رواک هر اف مز, رکا زاموق عیاضو

 هب هبنرهرپ (ل اح مب ردالتاو رایتخا هقشابر یخدوبمدتبا هع دنک یدنک

 هرات بودا د قتمدخو تم ثالوس ر ن وکا ز رفاک هک دش را

 و داو | یی وتکم لوا س یداوا ادب حمط هدر رفاک یوعهراو

 هی ل کو ناعا ت ود ك..کح هصذ و و ی داوا دن دنأت بوتان

 نود تید> ود هک ردا ep ک فشن طرف هنآ وس رو ارح كناو

 مو هال لاعت هللا یبص هللا لوسر لاق ( 3 دشعا لع هل رسا صدعم

 < ینا # دع ۲۳ ¥
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 هلا بجا هلوسرو هللا ناک ن دز اع الا ةو الح نهبدجو هيد ن E نم تل

 دع! رفکل ایی دو! نا هرکد نهو هالا هال ادبعبحا نهو امه 9

 توعد بولوا بلاط ینا هک صوصخ (رانلاین قلیناهرکباک هللا هذا نا
 بویچ روس یغانا ندناعا هداج نکیاراو بارق هلکنا كهاشداب ندا
 كهاشدابلوا نوجا مطق نس هدام ناتتفاوراتخاو هدباربص هبهیلب لوا
 قدصا ندلاسعم ناسا نورتسوک قاتفو شوخو هقاب هراشذآ ییب وتکم

 اکب رکا مزاسقک هری رب چه ندیددج *هناتسا هکید هللاح ناسا نالوا
 كنا جوب هک فیکف هسردبا یخدافح یک كنوب زو ءادعالا عر ىلع

 مارالد لءازادسرارامهجره (تبب)ردراد افوو تحصع عاونا هدم
 شباشج ره *# تسا شوخ ماسدشد تذادو,یمالسرک *تسا شوخ

 # تسا سوح ماداب شب ورد رطاخاح همه# یماعنا شیره رک

 هسع رخ هرکصن دعا نوک ق رق هرزوا لاو:موب هرکصفدنار درا بەک

 یراحورداص هرزوا هحووش یوم ۹۹ ی دتا تواک ها مز تبان نا

 هع نح ی هلودب | قطن مدتنای زس هل وا عار ا ندز رک د رار وع هکیدل وا

 یرلعص> یم روع لال اینک الوا نیعب هرلنا نکا کعب قیلطا قود یدتا

 هيلع لا-هآ هللا ی صریمغیب یتروعكت هیمای لاله م در دنوک ه وا

 ند: کاوردفمضورپ مرا ملب هللالوسرا ید ابوراو هنت اق سو

 تمدخ ۱ هک سهرپ وروتسداکبر دو وا سک ردنا تەد یرمض

 لوا نکل تبا تمدخ اکا نس مدرب و روس سد ی دا ترضح ملبا

 ند هصفو ع هللا لوس راب هللاو ىدا تروع نودا ٽم دخ اکس

 یرازو هدقاغاءادر د-ثماسلاق لاح هتکر ح هبهتسارپ چ .دنا

 جد نسرلیدتا اکب یرایضءب تلایعو لها مب ر دیا بعک رد هداك

 یزالوا كس هل دروتسد ندن مضح هنيا تمدخ هکیدنک كکنروع

 یررب وروتسد ار ژ نلوا « داجر لوا ن نوهعحا دخ مدا ی

 هنتهدخ كق هدا ء یشک و اش اب ر محک نب هک و لاحو نزل یز ەر و
 توخگ جد یک نوا هرزوا لاونمو ی دتا بعک هص لا ) لک د جاتح

 ند لنا شو رب لاهدق داوا یحایص تنوک ىجا یدلوا هک ىلا م ام
 كم اخ تویلوارداق هذا هل:ع اج توراو هر نب زام حاعیص

 ه دلا وا اکب و م دیشم روتوا نورحو ر Saag مدلی هدنرزوا یاط

 4 نم
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 نادیز ۵تا مدو ات همان ناه حو یدیغو مث كرکب ندمولوا ۳

 هکمدتشا هاکان یدیشهالاق هاسشب و اید ی ربغ ن دیل اعت ق> بولوا |
 تراشب كالام ئ بعک اب هکر دبا بوهیج هن رزوا كنغاط علس یشک رب ||

 كيماط علس ع یلاع هلا یضرقب دص رکب وبا هدتاوررپ و اکس نوساوا

 ی“ هب وت تاکلام ی تبع یل ات ق قفح یدسا بورح هد درد

 هنن رزوا مزو قر هیلفا هد شا يراشب وب ردنا بعک ی دابا لوق کیر

 لدم هحرفو حرف می و عو هکم دلت مدت ارکش "مدح" نوشود |

 هرکصذ دق دلق نیزامن حابص لسو هرلع یلاعت هللا ییصربمغیپ رکءیداوا
 تر هک لوا شرو ا م السعا هفاخ نشی داوا لوبق ره هب ون من

 هپ و مزب شاک یو هترمضح لوا نکیا هدنس هناخ كل همس ما هدنربخآثاث |
 ریسخ هز, هدنفو لواهتس ما شمروریسخ هب هما یتفیدلوا لوبد كرم

 كل سرردنوک رب > رکا دکتعا بودا عسنم ترضح شکسا كەردلوک

 عنام هزتحارو باوسخوروض>ح بود: ا ماحدزاورار واک دج" قاخ ||

 ركض دو دنادیزام حایص شان وساد یزاه حاص تا رص رار ۳ وا

 ند ادناکی ادشا نوقیح هءاس هوک سد شهر وريح ندلاخوا ترضح |ا

 ینکل وا هکر رداو یدلیا تراشیاکب و ی داک ها بودرکس هسوک
 یسعل یدرب کا نالوا ٠ د- ۱ ید ن یدیا نا "نسچ ن ورع

 ماوعلان ربب ز هدنیاوررب و مدرب و یناکهدز اکا بورآهیچ یمابا یکیا |ا

 لواو یدلبا هدزع یربخو اکب وید-اکبور دیاج بولواراو س هلآ
 ن دفرط ره یخد هیهسهب را نر : رارعو همان لاله ین هراب یکیا
 ن هل د وخان هعالسنب ناکلسیساج دز« كن هرا هر داوا ناور رایج هدر

 هکر داوة نم ند دیس ید اد زندیعسیسح هدزم کالالهویدہا همالس

 یزود ل اله مدلیا هدرم هاله تراش و بوراو هقفاو نب یدتا

 قلب رازو اکب و عرضتردلواو یدیارکش دیس بو ڈو د هئتسوا

 لوا لاله هکر ردیاو مدل نط ی داوا ادج ندنندپ یناج هک دلبق
 لاصو موص هکیدرولوا ه اکو یدرحازآ یب وصو یدبارب زا « درانوک

 یرازو هلانو ید راغآ ندنشنآ كنبلق اعادو یدیاراوسطرانوک هجن

 لوبق یني راهب وت كرلنا بوروس تجر یلاسعا قح مرجال یدیارالیق
 دیعامسد عادزا لد لها#درد نادیهرد نوا لد عاد(تب) یدلبا
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 نار وا هکاد نوډا-ههیو *تسوا ناب رکوا هک سج كنخ یا * درم

 مدیشعرب و ناکه دزد هکیرغ ندسابا یکیا لواردیا بعک * تسوا

 یکبا تب راع یدیغو مسا كج یکی رغ نوکلوا نوععح اد

 | هلابةتسا اکب هورک هورک قاخ مدراو هثناغ ترضحو م دیک بولا هماج

 هل رب اصارورس لوا مدروک مدربک ,دجس» نوچ یدرردا تدنهآ بواک
 هلو یدک لا,ةتا اک: ںوقلاو هدکدروک یب هللادبعن ذط شمر وذ وا
 سوکر ندرجاهم هاو ی دتا بعک یدلبا تنهت بودا هعفاصء

 نر زیا شومارف یکابالوا نکرهو ی دعا یارکا یکید-2ا كنا اکب

 هکددرالوایمارک ا بیس دیک نا هم رک ر دروطسم هدربس بک ضءب ۲

 ییدتا ةاخاوم دفع ه دنس باعصا لسو هيلع یلاعت هللا لص ترضح
 | رس لسهاروهج اما یدیشمیا شادنارق هللا بک یی هم. دنامز
 هدننایم بم هلهاوعلان رب زرورمس لوا هکر د هپ رزوا كلا ق انا

 دفع هدتسارارب ز و دیلط ند ررحاهم نکل ی ديلا هاخاوم دعع

 رولوا شلوا یردارب كن ردار كز هجلط بعک هل لوا قم :اخاوم

 یسود كنتسود كنشکاو ی دا لوا یبس كمارکا ۵ بد رج لوا

 مدرب و مالس هنرمصح لوا نوحردا بەکر دس یسود یدنک نامه

 لواو ی دیا یتارون یک شاوک یزوب لر ام كرورس لوا دکم دروک

 كرام هساوا نام داشهکیدیاهن رزوا كلا یس هدعاقو تداع لرورس

 ندنرورس تیاغو یدرواوایبک یسهراب یاب وکبواوا ناشخرد یزوب
 تر اش اکس هلا یرکب كراتوک تاکیدروک وریندلغوط ندک انا یدتا
 یاس قح هسخ ودر دیک دکنانح تراش وب هللا ل وسزاب مدعا ّښ نوساوا

 هللا لو سراب مدتنا نب ردن دنیلاج یلاعت قحیدتبا ترمضح ر دیم دنناج

 هللا لیبسیفیلام عیج بولو أ در * نوجا یناوا هنارکش هناوبق كمهب وت
 ۱ لوا وعیلا نوعا وک ییسصعب ید تروح ما كعا هق دص

 ظفح نوحا م دنک یلام نالوا میصت ندرییخ مدتا نب ردکر کب اکس

 ق> هللا لو-هرا دتا هک ردلوا ید تاور رب ند؟ و م هدا

 ۱ هل وا ف و ی دتا نرمّوح م رسا كنا هد در ص یلام عج هدنلود

 ترضح ثل م دعا نب قول یدشا ترضح نفصل م دتا نب هعیا

 | یدتا هکر لو ندسک ردفاک نوعا هقدص كالام ثاث یب یدتا

 اب ا
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 اک هليسهط ناو قاورغوط كنيلاءت قح وربندنوک لوا نوصقح ادخ
 کب دعا ناسسحاو ماا هن امس ر رک ندناس>حاو ماعلا یکی دشا

 هلا دصةزک ره هرکصن دلا بولد نتو ردق كغلورغوط ماتو مدهروک

 یب لاء قح د هدمرع ةن هکر داوا م دیعاو مدلی وس نالد

 ندامت مالسا تیدحا لالج ترضح وهدیا ظفح ندکلی وس نالب
 هدنروضح كناوسر اکب هکیدع اناسحا تع رک او مظعاندنا اکب ہرکص

 ل اله مدساوا شان وس نالن رکا یدانا قیفوت یکلب وس یرفوط

 لامن قحو راب داوا ل اله رل ایل وس ن الب هد هی طف لوا هکت مدرولوا

 مهیا تینا اذامکل هللا نوفل )ید روپ بور دنوک سو هد: رلنا
 اوناک (ءءازج منهج مهب وأمو سحر مهنا مهنعو طرع اف مهنعاوضرم

 | موها نعیصربال هلا ناف ممنعاوضرت نافمهنع اول مکا نوفل نویسکی

 ىلع هللا تام ) یدلوالزات هع رک تبآ وب هدنلو ف كه هب وت مب و (نیهساغلا

 سد رر هرسسع)ا ةعا س ف هوا ن دلا راصاالاو ی رحاعهااو ی

 فور 0 هرا مهیلع ب اے مه ی د بواق عب زی دا ڪام

 ضرالا ,هیلع تفاض ادا یسح وفلخ نذلا هث اللا ىلعو محر

 هيلا الا هللا نم ام ال نا اونظو مهسفنا مهیلع تقاضو تبحراس#
 ندقارو رکب وا ( مح رلا باوا وه ههانا اوب ویل م-هیلع بات مث

 ردن یتعالع كح وصل ءو وت هک راب دنا لاوس هنع یل ات هللایضر

 | راط هسنشاب كبتأت هلیتعسو و نیمز یور هکر داوا یدنیابور وباوج
 یک ی را هب ون كن رلقفر یکیا و كبعک هلوا نادنز هثناج ید و هل وا
 3۶ ار هب و یاس قر دش طرس # ار هن وت اتو با دنا ی ( تس )

 3۶ نتبمهو ناج مه نک ی ۲ ¥ نابشوخ یوصا هب ور هجاوخ

 هرکصا دق دروب لوب را هر ول را تبدحا لالح نرض> مرج ال

 هط-ساو لوا بور وی نمر هلتففاوم هرانا یرلنّو.و حدم یرافداص

 اون وکو هللا اونا اوما نی ذلا اسهبا ا ) یدلبا هدایز ینی رل ردق هللا

 دا رعندراقداص هد ۵۶ رک تشاو هکردرلشعا ررمسعم ( نقداصاا 2

 ندنسامع ناو راهلوا قداص هد د ندتهح لو لوقو تدثوک ردراذا

 تاک له١ یا هک رداوا یس ی كتآوب هک ردا وهم ak هللایطر

 مظانم هدنکلس كرلنا یرک ی دنک و زکاوا هلا راصناو رج اهم یراوم ۱
 EERE ETRE سس سس
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 یجد یرل.صءد لاو رسو ر : دنا ی دقدصیک قدص كرلناو رکيو

 هدصوصح لوا هکر دراب حوا لوا دام ندرلق داص هدنآ وب هکر لشع د

 مسو هيلع ىلاعت هللا لص ريمة ردراثلب وسورغوطهرزواقالخ كل رل ها

 هدنفح رانا ۳ یدود هربخ ى صا ا تور وب قلدصت یرلنا

 اونوک ) یسانعم كن هع رک تبا وب سدیدلوالزات یکح كن یاس قح

 هدتاوب هکردلوا ځد لوقر و رد کد ( قدصلا یف ءالّوه لدم

 تعاطو سه لكى و داو ی ءاصروهدنا ءا هک ردرانادا ره ندرلفداص

 ردرانالوا قداص هدوده اعم یرلک دتا هلاوسرو هلا ادخهرزوا كعا

 ( هيلع هللاو دهاع اماوق دص لاجر ) رروب ید هدهع رک تیاوب هک

 قدصل اب مکیلع) هک ر دشمروب لسو هبلع ینادعت هللا یلص رب هغی نوا
 قدص هکرد دن رزوا كنا ق.هح لهاو ( دلا ىلا ىد هد قدصلا ناو

 هرابخا ندیعرابخا ی دیلوا قدص کا رد,تس ھات هردو

 كلا یقالخا عبج هکر دلصار قدص تقیقحو یدزاک هروهظ نانیطا
 ص الخاو قدص هکراب دا لاوس هرسسدق ند دینح حشردیعرف

 لوالا وهو لصا قدصاا ) ىدا بور و باوج ردن قرف هدنسارا |[

 3 اونا س نيب دو نداد ناح قدص( تب ) عیاتلا وه و ع رفصالخ ال او ا

 (میتس ار ##تساد ماراتسار ثید> رد #* اوقدص اجر ناور ی نزا # |
 اللا ىلعو ) یژ راسو یفاشک بحاص #4 هشت # تساد ماد لاد ||

 اوفلخ یا هکرد راشع د هدنرمسفت كنس هعرک تیا (اوفلخ نیذلا
 بوتاوا تباور ندکل ام ن بەك هدیراس مي ربسفنو وزغلانع |

۱ 

 نره هکلب راک درب مزپ ندارغلوادا سه نده هدهروک ذم تا :

 یی ررذع كرانا ترضح هلرلقت ارا ذتعاوبودیا نوع هدهیضف لوا هدشناق |

 ر دغو دوا ريخ و فاع نو ما مز ند را ۳ یکی دنا ل وب

 هللا لوسر هک ردرلثهروتک هدتناور ) عا هللاو ردیفانم و فلاح هنک,دید

 هنفد رش "هرج هد هن دم بولود ندنرفس كوې سو هیلع یلامت هللا لص ۱

 نم اذهانرفس ىف اتقزرام ىلع هدم جا ) ى دتا هدقدروب فی رشت |
 اهنعیلاعت هلا یر هدر لص شاع ( هیف LS سسار دد نمو هنسحورحا

 0 نگیدا رسوم وا هدرا ه کک یوکح یرلةتشمرفسزرمس هللا لوعراب یدتا

 یتعبماو تور تورول وا هدنرل )ای و رو او هد هس ړم ی رلناو

 چ رکج #
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 یدتا ترمضح یرارواوا كب رش هد ه:سحو رجا هاکسرانارلب دمکح |

 تعاجر ندرللاو هد ه لم بودا نا ن دک و هورغ اق

 هلا مز رانا ه درافانوق رعدنوقرهو ه درالو زر ودرول ره مز هک ر دراو

 یرلیعرشرذع ناب ويا! هد هل دم یرلناو هل ایرلتدنو هل.دس> نەم یدیا هل 1

 هکیع دمروس یلا-ء قحو یدیغو ی رالاسع>ا كعيا فلاح الاو یدیا

 رد زرا دع اق مز رلن اوز و یرلب زاغ رانا (ففاک اورفنیل نونءۇ لا ناك ام)
 وقوا یراعد كرلنا ردهدننردسف دب كنا سفت مد هلنوصهحادخ لوا

 ندنرعس لو هکر رد و)ر دیدار داب ز ندع رلح لس مر هرلنعشد

 یب راحال س وید ی دلوا عطنم داهج ہرکصن دع رات اس دنر لک د لک
 ندراک لوای رانآ بوش ربا هنفب رش عع“ كنرضح لواربخوب رابدتاص
 قحا ىلع نو دهاح یما نم ةباص ع لازال ) هک.دتاویدروب یواو ع

 یسع لّربیحداسهطا عطعنال)مدستاوررپ و ( لاحدلا حر تح

 یر رب هرکصن دنعحا مه هش دم ندک و ت ترضط وا هدلاسوب و(ع رحنا

 ةنسهلاس و نون ا رابدلک تعاج هن هغاوا نامل سندات ابق هصن هج درا

 هنو | ناسم ندنفر ط ره هر > لوا ځد مدقند هنس وب ورا, دیددوقواا

 هه اس نیس یرلهودق حرشكن رلضعب ندرلنا یدیشلکر لتعاسج ھن

 كلا یتوناقو تداع )و هيلع یلاعت هلل ایل ص كلاع دیس یدنلوا رک ذه دنعباقو

 ییدلک تعاج هلل ورا ره هغاوا نالسندفارطا هکی دا یراح هنرزوا

 ويد كدیا نیز و لم ځد هنلارا و یدبآ رک راسابا رخاف ه دراتفو
 یدبا رل ر زودنوف ہرا زام لکم وبا یتعاسج ن الک لواو یدرد ارعا
 ید ردیارلناسح او را راج بسانم هنلاح كنب ر ره ب ودیا راتفاضو

 نیدیسا نب یس رب كنس هلج رلتعاج نلکهدهنس یجزوفط وبشاو

 رایداوا نام س٥ بولک یشکر فن نوا ندموق لواو یدیایعاج هع نخ ||
 یدازوانوژواهدنمابا رک هل وشرلب دنا بو دنا ناما هر > لواو

 نییعد رک ما هرع رژواو لدوروډ بومبا هدر هک و كدلیا عطف رالوب

 ARH ثیاوب سا قدلوانالسء بواک هللا زیرو عوطیدنک ندم وا

 مکمالسا ىلع اونقال لق اواسا نا كاع نونء ) یدلوا لزان  دنراناش

 ی د یسیرب ( نیفداص مک نا ناعالل کرده نا مکیلع نک هللا لب

 رلیدتیار اهظایمالسا بواکر هک بب رف هبیرکب یدیا عاج هرانف |
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 ی دبا هل هلیارانا یرازف نیصح نب سیق نب رحو نیص> ن, هجراخ
 هل الم تااتسر ترضح یدا قرا هدا بز یراهود كنعاسجلواو
 هکر لد دا یدروب لاوس نداوحا كش دالب كرتا لسو هلع یا هد

 با رخیاح زءاناوب>ردراو کاکو قلطعف هدزعدالب مر هللا لو سراب

 قحانلیقاعد نوا مزب رد هدیارطضا تباسغب ندملح.لایعودالواو

 بولکروتلو یدلبااعد بوقیح هزینه ترمضح لوا هردنوکر ول یلاعت

 هدرلغاط نکاو نوسعا روت نوفرج ریتم ھنر ترمّضح و یدعان هتفهرپ

 دی رهش هني ده نوسغا هژرب نالوا ر اهاو تعارز لحو هدراشاطو

 یدلوا رها طظ شوک بواب زا تواوب لا-طاییدلناامدود نوسعا

 هص نب ید یار ) یدیشعل وا راعشا هدنهداو و كال ىجا هصوول و

 فوحن ثراحیراسدت ر رابداوا ناس ںولک یٹک چ وانو ای دبا یعاجج
 موق كنز ن دنهورک بلاغ نب یول هللا لو سراب رایدتبا رانا یدیا

 لاوس ن دنلاوح) یدالب ل رلتا بوروی عسل ت رمضح نکن رمفعو

 رای دا ساغلا اعد بودا دان رف ندةلطعق د تعا ج لوا یدلبا

 2 رانا ات یدتیا ما هل الب و ( ثغاا مهقسا مهالا ) ی دا ترضح

 هرقل دیق و یکیا نواهنراحو یدرب و «زاج هرقن هیقورتوا هنر ره
 هک راددتنا قیقحو رل دک هنن رال م بوئود تعاجلوا یدروب ماءنا

 هاکبلا خب ید ی سا رب ) شا روعي هن رل الو نوک ید ا امد ترمضح

 نرو نهب وام و رلید) وا ف رشم هلال تا فرش بواک یدنا
 ءاکبلا نب حدنح نب هللادبع نب عیعفو رشي ىلغوا كناو ء اکیلا نةدابع
 زو رو ن هب واعم هکراردباو ) یدبا هل هلارلثا مصا نب ورع دبعو

 ه دا ز ندرمشب ۴ وا هكدا ساتقلا ندنرمضح یدیا رب ر هدنشا

 هرشب م ولغوا یکبلا كرابم اکربتو ان ردنا ناسحاو كبا اکب مدو ڈخ

 نب زوب رب لیلا كراببوروب لوبق ینساقلا كلا ترضحرو حس
 یوار یدوقوا یساعد تکرب هرلناو یدر و یک جاقر اکاو یدافص

 یدزک طف هموق لوا هساوا عقاو طعقرپ هدندالب ءاکبلا تب راب ره ردپا

 نجرادبع يدا كور دبعو یدر و یسهمات ناما هه هکر د و رهو

 یدرو ع“ ر ع ا-طوا یر رادهمرب 5ا ندنسضارا دالبو یدوف

 هان ید ی ر و) یدا ندهفص اکا نجرا دبع هک راردناو

 ٭ یعاج_
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 مقسالا ن هلئاو یسئر ل رلناورلددا وا نالسع بولک یدبا عاج

 تک داد شرط | لوس نرمّوح هداک دلک هلءا و هک ردا ونم ( ىدا یییا

 هلااو لداک دنلصم هلو نشك هل هکب دروص ندنا یدیا لوم

 هد رزوا بها و صار وتعب اک٫ ملک هکمروتک ن اعا هناوس روا دخ یدتا

 ت وڌ ندلاح لوا بو دیک هن راد یدک هلن اویدرو تعلابم اکارو رس لوا

 ه نکلون عسلی وس هلکتسو صا دع“ ےلل او ىدا یددب یدلباهاک

 3 كت ره بس د هلاو یدلوا نالیسم تویلکد ی زو كن هلد او یشادنارق

 هش رةس لو ترڪ هدک داک هر هنن ده هاو یدردن و هب هن ده بور و روک

 یدتا هللاو ی دزرو هدیک هه درآ لرمضح لوا ںا کا 3

 هلوا كلا تين كج هرکه يلا هدادرغ ظوب و هری و بکر راکی کردی

 بولواراوس هلاو یدرب و هودراکاسب مرر و نب یدشا هر نب بعک

 دیلواا ندلاخ ندکو بت یناترضحرایدشربا هربمغیب روض> ات رایدتک
 هنس هصح ن دتعنع كب رح لوا یدیشمهر دنوک هنکنح ردکا هلا

 توك هلا یج وم طرش یهص> لوای دشود هند هدا زج دو هود قا

 راوس نوا هللایس ن, یدتا بورا لوبق بعک یدروتک ههر نا
 (تبب ) مر و للخ هلضرغرخ ار هاهع صااخ هکن اید مدشعیا

 ٭ا روب شفنوج لص اح یب تسه ۶# ا رزا لاسعا اپ دشا نوچ
 ۶ تسدن صاخ ناک دش زا ناهجرد #*تسدن ص الخا ںعردلا ارکره

 رام ن هللادبع نب دان زو یدیا عاج ماع نی لاله ید یسی رب
 كریم داد زیدنا هل هللا رلدا قر ع نة صفو مرصان قوعدبعو

 هنو يه هکنوکلنایدلک هنس هلاځ كن هنو ي س هج -وز سو هیلع یلاعت هللا یلص

 هدا یداب زںواک هن مس كەوت روح ہد دولوا ید یسهلاخكنا

 من لوا هللا لوسرابیدتا هنو دیدتک بولودو یداک هضغ هدک در وک

 دجسم هرکصن دنا یدروتو! ونود ورکر ورس لوار دیلغوا مشا دنر رق

 هلتعاج یز اغ هل واو یړاهلب هلکنا دا زویدرو فن سنا هه رش

 یدافص یتشاب هللا كرابع بوديا اعد اکاو یدنرووا هاب یدان زبولیق
 ن دلاله غب یدت ال د هنحوا كنئروب و دذ زوب كدا ز ىلا ل رابمو

 O ورا اي دایزاع اد و

 یکیدلب وس ه دنعح لء لغ وا لدا زیسب ر ند رع یار شو ید راربد

 د یا # ¥ ۲٩



> ۰ E 

 أر ىلا“ *یذلانبااب ) 3 ددعا مظذ ا د ول و ۵۵ دم هو

 یراوت یسح ۴# دادن رع قروتالاد لاژام ۴# ریما رب ءريڂلاب هناعدو

 یتیدآ بودیارعذآ یتعما كفوع دبع ترمع> هک راردبا و دحل ین هی
 ند رعود هللا لو سراب یدسا قران و ذصبق ه رد صا دنا یدوف هللا د: <

 هل وا 3 هب راګو كج هدن لارا موق یکیابور دلوا یش ر صخعشرب

 خطا اوا یف جلد تالو 2۸ بودا ضارةتسا نو : نوا نیکسل ی هوا دف

 تنامااکی هم دنسادا كغ د لوا ردهدمرزوا ند لوا را هر

 ¢ هدنآ ادا کشند كاس ه گر : هکر ندرب رب یدشا ترضحروب

 ةر ندقلخ ئ 4 كلا لاوس هکر دول قرة ! هص بقا هکی درو هر صذدا

 یسا رب كئرشک حب وا لوا ر داکد لالح هب یربغ 7 حوا سا

 ج ر و نوڪ ا نیا تاذ حالصا ییعد هل وا شعر ها لوب هکر داوا

 ادا یش د تولید ها خان ندا هک ردلالح هر وا هلوا شک دا

 هوا ش اوا اله توشار ۱| تفارب دالام ا جد یر و هدأ

 هیاید ف ن دعاخ كد ےک الص ا هکر دلال هن یتشک لوا

 یشک لقاع حوا ن دنهوقو هلوا شعمرا هقافورفف هکر داوا یسارب و

 رتف هک ر دلال-ح ید ه یشک لوا هیلبا تداهش هنس هسفافورفف كلا

 رکذو هصسق یا هیلید هنس ندقملخ لد هڪ وا فرطر یس هقافو

 هلەر رطو ور دما رح كعلى قل لاوس هب یرمغ ن د هفناط حوا نالوا

 اب هتڪګو رولوا ش٤ مارح یشکح ندیا لکا بودیا لیصحت لام
 لحرا لارام) یدرروب هدّتمذم اوس اعاد ترضح هکردشلوا

 ۲ لناس ( تب kass) هه>وق سال هعلاموب ی قح > ساللا لأس :

 | #تخا شوخ ےسج هک دشاب نآ عن اق## تخادک و اناج هک دشاب نا

 ۶ یورب» تعاذش یوسارجوت * یوفل د تعاسف یوس مورنم
 شءجن لیفط ن ماعو ید اعا هعصهص نام ید یسر)

 نیدب را دريس بک ضب و یدیاهل بارنا هعیب رنیدیراو بالک نبا
 | هدب رالیهطاا نب رم اع هک ردلع)ردشاو ارو طه ود سق نیدرا هش رب هع ر
 | ندندرآ كنا نسردک رک مسنیا لوفشم بوکچ هبحاصم ی د یدتا

 كن روح تواک هر هد دم نوح تا ماس ىذا توروا ہل ھا نولک

E۱ اکبمسبارواوا نا! کا دچا ی دتا رصامرابد اوا لسخاد  

 | رولواه هرلنا لس هراس یدتا ترمضحردقجالوا هل ندیفرو فد مدت |[
RESET EEE TES SR RRR | 
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 گم ۷

 لاو هذول م Ng یدتیا یاعرواوا لوا دا 2 ۱

 یدتسا صار داکد یکن وا هکموق كئسو اکس هنس لوا ید ترمضح

 یتموکح یرقو ندماکس لیقیکاح كرایٹنارعع نبیراب كوارع اهفیلخ |

 كتعاسجر ندراولنآ نس نکل نزعا یدشا ترضحردا تبافک |

 راوبس مرب راو نوه>ادخ ع یرادرس كاعا-جر ندزراوس یخد
 هلادب را بود یو مرواک هک, رزوا بودبا عج مظعرکشا ند هداب و

 گیدعا شرابس کس یدتا هد: راو یدتک بوءااق E كررّهح

 دمارا مب هلکبا نس و ی دج اک ملق ج7 مس 1

 كنرمضح لوا دب را هلا رم اع نوج هکر ار دیا لدرواوا لئاح بوری“ ۱

 هدشاوررب و (ایماع ییفکامهللا ) یدتنارضحرابدتک بوّةلاع ندنسلحم |
 هدعاصر لاد نح یدید ( صاع ن همالسالارعا مهالاامهتفکا مهالا) |ا

 ی دلوا یوئسم تجزرب هنن زانو ل ماعو یدقاب ید: را بوردنوک |
 نکاسهدنا هظطر ویدارغوا هنلازبم كنروع هيلولسر نکیاردکهداوب |ا

 (ةيلولس تسب ىف توم اورم هلا :دفک هدش ) یدستا هی ودنکوو دنکب واوا ||

 هالب ورد يکيا یشکرب بولوار اس لش ور ن دنامز لوا م الکوب و |

 لواماع یدارارید ( ةيلولع تدب ىف تولاورمبلا ةدغك هد ) هسارغوا |۲

 1 تولاتالههر ص دنا یدورو لو رادعهر وا واراوس ندا زی كنروع 1

 +d 3 نا ما ت ند: ر هلو لوس ی ید یر ( یدلا ف اج بواک

 | ء ۳ یزید بو . دنسوپ ات یوبل دجسنسودو یداکیدیا

 ها 1 دتا نارا ردز و ی ن دس ید تا م اد٤ یدیشهرولوا

 لغوابلط ]ادعا یدتا ماه سد ردیشک قآ ناروتوا بوک وسول

 هیه] ہم  دلاوسر ر ھور دک رک ممیشا لاوسرا دما حاقر کس اے

 ندنسو هکب راک درورپ مرر, و نړ اکسیدتا ماع روص كسیارلیدهنره
 ترضح یع در دن وکه زر ییسیاعا ق> هک ھل راک درور كرل ناک مدعم یدتا

 ۱ در دنک ی یاعد ق> هکهرررب و نیعاکس ۵ یدا هرکصا دنایدر 3 وا

۶ 



 هک ۱۸۸ %

 ندرل:وب ی راک ملک همط كز راایاب و هما عش وق كب رش اکاو هغ( اط

 قد ر طو ماع هرکصن دنا یدتنا رعایدتا ترمض> یع دتا مما غلو ار ارب

 تاوج اکا ترمضح ںودہا لاوس ن دو ءوکزو موصوزا ہرزوا
 یدتا هرکصت دنا یدلوا عراف بويل اق هنس كج هدا لاوسات یدرب و

 كکندندوب ماوسر كع وڌ نو هر هنا تاک درونک كنس مدروتک ناعا

 ی ددیح هرشط نود یاو ماعطردکر ک مشا خابت هرلنا هلج یروما

 هدنروضح كس هلق لهاو یدتک هنس هلق بواوا راوس هنس هودو

 تام تسش و یزعو تال تسلب ) هکندیازوسو زوسادتا یکیدلب وس

 كسرلب وس هک ردزوس هلو لوا شوماخ هبل عد یارلردت | یوق (لبهو
 الم هنض رم ماذحدوخا ونو :ج دوخا و هنحرز صر هکندنا قرود

 ردرلاکدرداّت هکمر دشر اررضوعفنراتوپ وب رلنیکسمیایدت | ماعکنسهلوا
 ردشهردنوک باستکرب هلکنا ب ودیا تەل لور لادن قح هک قیقح

 ندکلتسرپ ت وپ و تلاهج زکغیدلوا راتفرکوب یزس هلباک لواو
 دو و هنکلر كنيلاعتقح ن رداتداهش نو رسا عا صالخ

 ین سس ندندناح كناو هتلاسر و ۵ لد یلامت هللا یلص ت كن یطصلا

 3 نوڪ #ح ادخ ر دا یوار ردع ر وتک تایهنو تاروم أ٥
 ءان هرک صن دنا رابدا وا ن لس یس هلج كنم وڌ هلق لوا هکردمکک

 ض.راعههبشر هرلذا ورا, درتسوک مای هلوک ز ءاداو هولص تعاواو دیه

 ںاوجو یدرارد | لاوسندماعص یدنا را هسد افالتخاهد هتسئر واوا

 تبات نی عقب ور یدیا یعاسج لب یخ د یس ر ) یدبا راروا | یناش
 ی زوءط یر لک دلک هنرمضح لوا كعوف م یدتا هک رداوهه ند _ولب

 مدل وا رادربخ ندنرلکعلک كرلنا نوج یدبا « دوا عبر رهش كن هثس

 مدعا توعد دم ها توُهواو ۰ رانا ه دلوب و م دقیح هل اس 2 ی رلنا

 رايد ردشا یی رلک و بودا لوژت ھل ازم ےب بودا تباحا ید رلثا

 هل هلا زنا هرکصت دنا ری دیک اس اتارخاف نوراقیح یی راسابل لوب و

 رلز وب مش ور یا هکرد روب لاوس ترط> قدراو هح او نرضح

 ىدا ترضح ردندم هلبقو موق ےب هللا لوسر اب مدتا نب ردرلیک
 بواوا رقم همالسارلنوب هللا لوسراب مدشان ( كموق و كبابح ره )

 ترمطح ارد راشلک نواوا لیفک هش رام السا یخد كن رلهوقراسو

 ۳4 “رشا 3
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 یرانو هللا لوسرا مدا نم ( مالسالل هدهد اربخ هل هلل ادر نم )یدنیا
 كم ود لوا یسدعا وا ىدا ترض> ردعشم ردنا هل زیم یک

 لوس رابیدتارمت لواو یدیا رردبیضاا و کا هکر اراو رب رپ هدنا

 قیدصا یتیدكکیدرونکو یکتاسر كنسو ییادخ تبثادحوزب هللا
 تواوا رار مب ند رلتوب یرلقدیاط ك رع ژاباب نالک مد ندزب بودا

 هم الا یس هک اد لوا سا سور کش یدشا ترضح زۇپا

 راتدیک هلا نید یرغ كم السا ند نداد هک کالب و یدلبا تیاده

 شر ن هللالوسرا یدتاربد لوا رار دیک هعهج هللا رلک> هدیک و

 رجار اکب هدلعف لواردراو میغرو ليه هکعا تفایضو هعااقاوق ه- ٤

 هنااسهرب هک رخو تالبا ره ردراو یلب یدتبا ترضح ی ھل وا تاوئو

 روذلوا لوو هن 7 هد دص نوساوا رو لرکو غ »و نس ردنا

 ید تبا ترضحردرادعم هل یتدم كل هللا لوسرأب ید الوا

 ندا او هشت هداز ندن وکجوا هک رداکد ل الح هغوقو ردنوکحوا ۱

 کبر ورب هللا لورا یدتنا لوا هب وق هج رخ یس بودنا تماقا
 ترض حر دن یعرش مک> هدنویف شالق یواب ند ند نس هلا نویق
 رول و هیجاص هس ردنا ناب ن: j Flea بویح یحاصرکا یدشا

 ردت ےکح هدنس هلاص هوداب هللا لو سرا یدتیاهخو روئلوا عافتنا الاو

 ییحاصات تیا لر یاردراو كدا هل هدنس هلاض هود كنس یذتاترمضح

 تراغیزع ر رب هدتیلهاحنامژزب ها لوس راب یدخارمس لوا هلا بواوب

 ردراو هسا رادسءهر هدلا ندلام نالوا لصاح هلراغ لوا كدر دنا
 یدتا ترضحردن یعرش مکح هدنا سپ مدلوا ناسم ,رلاهگیدعشو
 لاوسو ردیکلم كنا لام نالوا هدنف مص كناهساوا نام سم هکیک ره

 رلب داك ه1 رم مب بوقلاق ند اح كب رطح ه ركصندرلب اوجو

 كرلتا هلاامرخ لوا ن ید ردنوک امرخ را دةهرب نوا راداترض>

 واع هزانا ترمضح هرک صاذوگ جاو و مدا تناعتسا هعفایط

 یتعاج ب۶ ید یسلر و ) یدروب تزاجا هتعجا مم ەت زا هلبق بورپ و
 راد شهر ونک یت اکز كنب رالاوماویش اوهورلبد ایک وانوا رلنایدبا

 قلتام داشو رورمس هلب رلاک قوا اس و هیلع یاس هللا یبصهللا لوسر

 و ار یع اج لواات ید رو: و ی دتا ا.د ېم هرلداو یدروس راهظا ۱
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 برات اکز ل رع رالام هللا لوس رابراب دعا رلذا رل در دتا لوزت هل زم

 | هنسارةفرکتالو بوروت وکو رک یناکز لوایدتا ترضح ر دز شهروذک
 | یتاوا هد از ن د ن ارقفالا ل دم روتکز پ رب دعا راثا ل ديا نو

 ند رل تعا ج برع یدتا دنع ادت هللا یطر قددص رکب وا لدرونک ۲

 | هللا لوسر یدییغو یرزکب هنتعاج بیج یه هدراندیالوزن بواک هزب |
 كن یلاعد قح یحاتف» تیادهاقیقح یدتا سو هبلع ىلا دد هلا یلص :

 ج ریسه هلاعا نس هتسس كنك دنا دامرمخ ردهدادب ییادعو فا : :

 راب دنیا لاوس ندنآرفو نئسو ضاارف تعاج لوا هک ردلقن ) رولیق |
 یدروئرآ ینمارکآكرلناو یداوا هدا ز تع هرلنا هلتهج لوا كتر منح ٠

 ۱ دنفویراک دنک بود !عادوو یداباراتفابض وا هرلنااتیدروس هلالب و :

 ید روج ماعلا هرلدا هدانز ن ذکر درو هرلتڪع ا دل.عس 2

 یک دلاق سيك لدارو 7 درازس مه هکب دتالاوسندرلناو

 شعوق هکملکب لازم ینا یدسلاق تیکب رب نم وکم زب یلب رب دشا رانا |
 لوا هدقدراو هن رال زب«موق لوا كردنوک اکب ینا یدشا ترضح كدا 1

 لخاد هل لررمّهح نوح رلبدردنوک ۵ روصح تر تح یاو

 ندک ا ندکف رمشروضح یدمش نا هللا لورا یدنایدهلوا |
 ترضح لقاوریتجاح یخدمنب كدایقاور یی راتجاح كرانا مدتعاج |

 هراب ريغ ن نوع ادخ ید-تا ناوج لوار دن كنجاحك نسی دتا

 نوسنیا ناسحاومامن عاتمو لام خداکب یک كکیدنیا ناکاو ماپ تآ |

 هداتسرپ نع هدایو لعن # هدناتسد كاشاررزو میس ( تاب ) مدلکود ۱

 هلال وسراب * ی راد مط نی زا شب وتزام# م رانو رف رس هدرخ نی ام # ۱

 فب ۱ هاد ندلاعد ىح رک EE وغلا كلا هکهاکرد كنس َ

 هللا لوسر هر و باق یانغاکب و هیلبازابنیپ ندنلامایندیملف ےب و هیغاراب |
 | نابغروباط هرزوا هجو و كلا نوح )سو هيلع ىلا هقا لص
 هجونمواو یدرمسوک لابقا هلاوج لوا یدابا « دهاشم نته ولعو

 هرکصخدنا (هبلق ف ,ءاثغ لعجاو هجراو هلرفغا مهالا ) یدروب بواوا

 | ید کا یرادقم هزاج نالوا مانا هن ر ره ندنعاج لوا یدروس |

 | دەس كح هلک رل یدک هنن رل هلق توود هورک لو سد رل دتا ماعلا

 | رادشواق ههرمضطخ وا تولکهداس تعاجر ند مود لوا هدعادولاذجح :



 قحر دت ارلنا ی درو او یلاح كياو>لوا ل درلنا نرمع>

 لدمروک ید م دآر والثم كا یی دا تعا هنکیدر و كىلا

 | نکیاررفعورهاظ یسەقافورةف هکر دهد هبت رب قم ولع كناو كدعشساو ۱

 رداکد هدااح كح مدیا تاغلاو رد را هسانا تعسق یاد نوش لئلا ق
 لدزاو مراد یمهردنم#دن و مهردب رصع ناکح اوحرک ۳ |

 یشک نواراناوی دیا قعاج م راد ندمان "هلبق ید ید رپ ) مرگن

 ته ررر و هرورسلوا ید | ببیخ ن یناهیراسر ا

 | لوا NS دروتک هب دسه بارم نعل رخ كشمرب و ناتفخ

 ردا مارح لاعت قح يکمحا رج بودا لوبق یت اف و یرلت 1

 لر ی دتا ترضح لاتص ی رج سد هللا لو سراب یدتا یناهیدید

 هاب و كل اینا نام ردشعیا مارح ید یعس ندا مارح برش

 هلط)ادع ن ساسع یا وخ لوا ترّضح هک رداو یدءد لوک ود

 ردعارح هژرا هک عهیل یتوب ن, هللا لو سراب یدتا سا یدرب و
 تا هيل هکر رلتروع ییسصعب تودیا اد ن ه رلدوتلا ی دتا نرصض> 1

 عفت هليساهب ب وا ص نجا دو هلا قرص هکفراصم یسدصءب و

 نواتج ل وا تودبا نلاع یقه هارونب کور ساب شوا قوا

 تنرمطح تعاجلوا هکر اردیاو یدناصهب یدوهی رب همهرد ك نکس
 ۲ ن دغاناو فارطا هنس لواو راند بوكا هد هن ده كد هننامز یتافو 1

 اا ر دروک ذم « د هطوسبم بک یلیصافت كرلنا یداک خد راتعاچج هصن |
 | لوا ن هللادبع «درخاوا لاوش كلاسو و ) نطو اکر
 تم تل هکر ارد یداو! توف هدهدعءاایذو یدلوا هسخ قوام

 تناسب ی دناراو لغوار م ات هللادءع كناو یدا نوک ی رک یر

 یکم دنا تاتو كلوش نیاوورش لوا ید یدک  رهاطو نام
 لولس ناو ی د روتوا هدحوا یا ںوراو هنت دا كلا نوک

 ندقلوا تسود ه ردوهب نس یدتارورس لوا ی دا هدع  تلاح

 ی رل.دوه) ه رارز ندءسا ی دعا لواس نا كد مه ید 2 دردیآ علم

 صدا یدعیا صال ا وم وادع هرلددوها کا موس تاش

 ا دنشا رداکد دو و شاژ رسو نان ۶ فو ول هللا ل ومراب ی دتا

 ۵م هزاد> 5 ۳ دک داوا ن هکمرلبد نلاد.س م زولهدا لاتا ندناه>



۱۹۲ % 
 تن ها 7۳9۳7۳۳۲8 اس اتم اطهار اعم ها عمارت نسخ نت جسم

 هاکنا بودا نەک اکب هکنسهر و یککلموک یو نس هلوا مطاح

 یا هن رزوا یررب نوک لوا )سو هیلع هللا یلصربمذس رل هدا نفد

 ید و ایدز و ورام ج کدامیک تم آ یدک .تالموک
 ینکلعوک جا اکا ترمضحرب ویککلموک جا نالوا قصالم هکندب كرام

 ند رطح هرکصتدنوف كن ایب هللادبع یلیغوا هدنناورر و ) یدر و |ا

 څا ن ال وا قصالم هادی هکر دانا کال د اسو هيلع لاء هل لص
 لوس نا هرکصت دنا ید رو کلم وک ا اکا ترمطح هر و E ر

 ندیلاسعتقح نوجا مب و لبق یتیزاسمن تم مب هللا لوس راب یدتا
 نوحو ی دلبا لود نما كنا ترضح ر وب دنا بلط ترفغم
 لغ وا و یدلوا راح ه دنا ترضح رایدتا نیفکنو لس یتیم كنا

 ت رصع رابدتلنا هن رقم یآ هرگتصتدنا یدلنا تبدد دهللآ ین

 ن رگ باععا هودق هد یی راه بودیک هل هلرسهزاذج كناات یدلاق |

 | یب قایق ی را كنا هللا لو راب یدتآ ب وار ندر تاتطخ ۱

 ن اودد یدید هل وش هل وش ن وک ااف د کح ول لاحو نسزسا

 هک رداوا جد تداوررب و یدرب و ی ص سد واسم حاقر تالولس

 تورو میش ترمّوح یدلبا منم توتدا هد هماج كترمصضحرع

 .دک دا هام مار هد وب رع یدید ب و ندنب كچ یکیلارع یا
 ه دشارا لماعا نود اراقفتساهرک شعب نوحارلنارعاب یدشا ترض

 هلواروغم كلا هلکهباراهفتسا هدا ز ن د هرک شعبرک اردرلشاتفرم-مم نب

 لواو مدر دیارا-غتسا هدان زندهرک شعب هش رزوا هتبلا مد واب یتغج

 الوا مهارفهتسا) ی دا تراشا هبهسع رک تبآوب یعالکو ب لیرمضح

 یتدتداورر و (ءه) هارد نو ده نوعبس مهار فتا نا مهار فغتسا

 سیا راهفتساهدان ز نده رک شتب هش رزوا كلا هتبلا یدتا هک رداوا

 تیآوب ی دلو ت زا ٤ه زا كلا, تھ ن وح هکر داه )ر دک 1

 || هنوبنو(هربف ىلع مةتالوادباتاممهنمدحا ىلع لصتالو) یداوا لزان

 یرب- كنا ترمض> هر ص ندنرکدردنادرق ولسنا هکر دشهسربا

 ترضحرابدر ا-هبح هرشط نادربق یا ی دروب نوراو هن رزوا

 | یدوقهنس غا كنا ندنرابیرغآ كرابم بویقهنس هس لرابم نشا كتا
 ۱ هرم هک ر دیاروطخ ه-- رارطاخ كر ا هداګو (هدناد )

 + یلص #۶



 نالوا قافلاروهشم هک رولوا اور همت سو هاڪ ىلا 0 | لص

 زاغ توراو هئس هزانحو هلکهر درک کال وک و هلکع | ت دابع یا 3

 یباوج كنا هیلبا مارتسحاو م ارکا هلکءر ویدیارافغسا نوه*ناو بولیق

 ناب رع بوب وص بو دیاری سا بوئوط یسابع راناسهدننوکر دب هک ر دوب
 هم اق كنا هد هسمک رب جیش بولوا لی وط تم اق سابع یدبارلثعبا
 یدیشمر دیک ینکلموک اک ا نوکلوا لولس نا هلغهاملوب تالموک بس ان
 ٩ لوا ییکلموک یدنک س هاو هدتلا ننه لوا كنا دکی دارد تروح

  نوصکنا یکیدستنا مارکا هار افغتساوزاس# یاو ی در و اکا ندنهج
 ۱ نکلزز امو هر هکم ید هکر اددید اکا راك هدننوک هن دح هک |

 دګ یدتا لولسنا نس هدیا هرع نولک هب هکم هک زرر و تز اجا اکس

 هشب ر قعرحوب لولس نانوجزنمربسکهب هکمرسن 1 ردرمسلیو مز
 تافاکم ۱ ترضح یدبا طول هلو امت تعرحول هحرکا قدروتک

 هتسخ كنااما یدلیاراففتسا نوهنا یوایقزاس# ه رزوا كنا نوا
 | یسابرقاراسو یلغوا نالوا ن دعالسا ل-ها ینیدراو كوك ی نکا |

 : هدنعح غوا یالص كنااب هک رل هل اع قلخات یدبا نوا یرازطاخ

 (رعش) ردر ود ه دنفح یسااب ی الص ید تالوضوا یک ید دلوار وم

 | ندرورسلوا یخ دو##نان دع هلا لوسر العا فرش ەل ن ابالعدق باکو
 | همالسا مادو رلذوساوا انشا ب ودنا هدهاشهرهناکب رکو فذطل لوا ||

 یتافو كقفاتم لولس نب هللادبع ردلوقنم هکتن یدبا نوګارلنو شود

 یدک نالوا یرلس" ر ی دنکرک راد ر وک نوح یرلهوا.تم ھنن دم ینوک

 || ندرورس لواو یدلوآ جاستح هنس اعدوزا-ء كترض> لواراکرخآ |[
 | قفامرفن كم سد رلدلیق ه دهاشم یمارکاو قاطاالوا هدنفح كنا

 رلردلوا ناسم هلصالخاو قدص بودارافغتساو ه وت ن دفافت بولک

 کال اکشا لوا هکرواوا دراو ل اکشا ندرخ اهحور ه دصوصخوب نکل |

 ۱ هدنرخآ كنارافغتسا هک ردلوا لاکشالوار داکد یاخندت وص یفد |
 یادت قح هکت ردشلوا للعم هللا یررفک ینارفغ مدع كل ل.شاو كنا

 | ( نیفسا-غاا موقلا یدهبالهلاو هلوسرو هاب اورفک مهنا كلذ ) یدروی
 | تبالواسنا ارب زرواوااچهصا كتيارافغتسا نوهکنا هترضح سپ

 یدرو- یلاسءت قح هکتنردلاح اعرش ترفغم هرفاکو یندیارفاک هلیکح |
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4 ۱۹: 

 كعيا بلط ی هنن نالوا ل ا اعرشو (هلرمشپ نارفغبال هللانا)

 بواب روب یھت نداء مول رورس لواهک اصوصخر داکد قبال هریمغی
 || اونمآنیذلاو ینال ناک امو)ررو-ب یلاسعا ق> هکتنیدشلردنوک تبآ
 | مهنا مهل نیبنام دعبنم یب رق یلوا او اکواو ني کر شمل اورفغتسب نا

 els یدلبارو ره ه دنس هص یاوو كبلاطوبا هک ) ما باوا

 || یس هل كرلنااماردرا ش٤ دراباوج هت ن دااکشاوب ثیدح وری سفت

 0 ع اد کرددلوا نالوا برقا هباوص یتجارداوخ دم فی رم

 | هرکصندن-وف كالواسنا یلورنكتس هع رک تیآ (هلوسرو لانا ورفک مهنا)

 ندرافغتسا ه رزوا كن هوا ندیاتافوهرزوا كلرشو هلواشلوا عقاو

 || یتیهن كراففتسا هنب رزوا كن هسوکن دباراهظا مالسا قاروب یهن

 1 دن رهاط یتطاهدراک رخ اهک ردراو لاعحاارز ر داكد یضاعمو بحوم

 لوا هکر دنکع سد هلوا شلوا نالسهرزوا ص السا بواوا قفاوم

 كلولس نا هک اص وصخ هلوا شباراغفتسا نوصلا ءان هلاَقحاوب رورمم

 ندنرضحلوا ار ز یدلوا رهاظ یرانا قلش عسل ندناهدق دراو هنئدابع

 لاسع و كرورت» لواو ی دنشسا تالموک نوڪ وا نک کرت

 ۲ كنا هركصندلا ی دلبا لسو هئرفغم كنياا دت قح هلا ی رافغتساو
 : یراههتسا نوصکنا جد نره> قحلوا قە هلا لوز یو رفت

 | تافو یشاجث یکاح هثبح هدااسو مهو ۲ لا هللاو ی دلبا كرت
 هکر دشعر ا و :عک دز یادت هللا یضرندب راصنا هنلادع نر اج یدلبا

 ۲ سو هيلع ىلا هللا لصر غب یدلوا تو یساص هکنوکلوا ی دتا

 ى اهصایایدابا تافو نکشادنرق لا صر ا رمس نوکو هکیدر ود

 كرمصح لواو بوءل او دز س تالیف زا« ه-رزوا كلا كل او

 حس وا د وخا یک: تر دارد یزاس تبع ب ,ویلعا اقنض هددزآ

 هکر داوا جد تاورر و ید ابارك ترد ترضح مدیا د د-فص

 | جد تیاورر و یدید لدا بلط ترف۶م ن دالا نوحارگش ادرق

 ۱ ۱1 فیش دنس اا هنده نب زا تیم كنشاج هک رد]وا

 هللا مهجر فلسروهج و دج او یقاش م اما یرها-ط كش دح و

O RTTتاالد ههلواراج قاتف یزا ٤ تیم هنن رزوا  

 | بلاغ هکر درلشلوا بهاذ اکا هلامهجر
 ی ۱

 دنکلاو دهم ها اافردیا



 % ۱۹۵ و

 راس ولعت هتیم كن زاغ ءزانج ار ز هیلوازناج قاتفیزاع تیم هرزوا

 تیم نوڪ غل دلوا هل و ردك لعد هماما كززاع نانلبق هلتعابج

 ماما كن دم رداک د 8 ییدقت هث رزوآ تیم كنك نلیف یزاء |

 ه دنسسارا ماما هلا ی ده سد یک ینیدلوا رت اج دقت هد رزوا

 هذا کاک یزاع تیم هللا تیم یک ینبداوا زلح هقاسهردءاوا

 كنطنارش یک كن زاغ تیم تالذکو ردلک درناج قلو ا هفاسهردعاو | یخ د
 دحوتم هب هلبق ماها و هلوا ه دنکوا كماما تیم هک ردلوا ید یسب رپ

 كطرش وب قحاوا باغ تیم و هلیف زا هش رز وا كيم ب واوا ||

 زاغ هن ر زوا كنیم نالوا بناع سد زال وا مولع ماي ی دوجو

 ناوک ھاو و ندنسهصق یشاص هیفتح هءاو زا وا و ا یل |
 ینردلیقزاس# هرزوایشاج سو هیلع یلا ت هللا یلص كرپفب هکر رز و |

 ی دا بت اغ تبسن هتعاسج هج رک | یم كنشاجت هکب دا نوصکتا |
 كنيشاح توئاوا یط نیمژ ار ز یدبا رضاح تدسذ هنرم> لوا نکا ||

 هربمغ رەس ىل ا2ا كنو و یدشهوا راه ظا هترمط> لوا قم

 ه ر زوا بئاغ تیم افلطم سو زالوا ققم هدنراس ردصوصخ

 اا یدتسم كرلتا ه دلی وأتوب اب وکو رفلوا لالدتسعا هلکنا هتک زا |

 | ناردشعا تیاو ر ء دلو زن بایعا هللا هج ر یدسحاو هک ردلوا
 ید رب رس كننشاحت هاسو هيلع ییاعل هللا ی لصربمغی یدتیا هکندسا ع

 كلذكو ی دلیفراسع هنن رزواو ی درو یا ترضح رلب دتنا فذک

 هلع یاد هللا یلص ریمغس یدتا هکر دانن را هنگ ندد صحن نارع ||

 كنشاجت هکبد | لوا یرلذ کلا هباصص و یدلیفزام هش رزوا یشاج لسو

 ردا دی ات یی و ًانو و رایدروتک هثکوا رر لوا وزو ءح
 نکنا ه دک و ترم هکتاور ویشا نالوا روطسم هدرس بک ضءب |ا

 نب سنا یدغوط هللا ابضو رونداب ز ندرانوک یکلواشذوک نوکر |
 ترمضح لارج نوک لوا هک ردا تباور هثع یلاسعت هللا ی ضر كلام

 نوک وب هک:در و ريخ ب واک هت او لو هيلع یلاعت هلن لب ص ربمغ +

 كنس هکردند:هج لوا ییبداو | علاط هلا ایضو رو هلل و شوک

 هب واعمنذب واعم هدتناور و ر دیواعم نی وا هک رب ندکناراب

 ثنوزاو ام ی دز دنوک فزد كم ی لاعا قحو ردتلوا عزوف رادیزم



4 ۱۹۰ $ 

 ین هر یش لوا دہ صول ىدا نرمّوح رارذا و زاغ هنن رزوا كاا

 قوج نس هروس( دحا هللاوهلق ) یدتیا لیناریجیدلوآ لم اح هللا لع
 نکیاردیکو نکیارروطو نکیارروطواو هدزدنوکو هد هجک یدروقوا
 رکا هللالوسراب یدتا لیاری هن و یدزال وا لغاغ ندلع لوا
 95 ]اکسس نیم نا ادا صف ےک اراك طا
 سالاق ) مرلید یلب یدتا ترمضح نس هلیق زاغ هش رزوا كنا بواوا

 هرب نب داسنق لب اربج هکر دلوایخد تب اوررب و ( عجرم هیلعییصف
 یسزانج كنابواوا عن رح هدو هردو حاغاره نالوا هدهلارا یدروا

 یدلیف زاع هش رزوا كلا ترضح هدف دلوا ناب اس؛و رها ط یتیم

 حراك ما ی و 3 هيلع ىلاعا هللا یلص تالوسر هدااسو و #۶

 ! رک 2لا سگ دم دم ندنانک و یر كلي هصف وب ویدلنا تاوو

 دنرع یلامت هللا یر قاد صرکد وا 0 اسو و 9 1 اا هللا ءاش نا

 ِ ی ات كَ ۵ تس وا 1 ردرلڈ ھر ونک هللا مه ج رس بابرا یدلیا @

 هدیک هڪ aa دلید مو هيلع ىل اد هللا یلصریمعب هدرخاوا یسهدعهلا

 هرژوا یتداع تیاهاح راکر شم هکر لب دردشرا ۵: رس 2۴ روا

 هل هلا رانا هدلاح لوا رورس لوارا ردبا فاوط قالبچ بولک هب هبک

 1 E هع بود ارا هبیشکز ویحوا ع یه هللایصر قد دص

 هدر ملعت فن روز یك بس هو ۵ روتک هنر ی تا توراوات

 كن هب او هرب وقفوا هملخ تاقرقا تازوتواند :اءاوا كس هروس«ءار و

 | ن راجو فوذعن نج راد عو صاقو یا ندعسییعاجرب ندنرانیعتم
 یده نرضح ورا داوا هارب هلکنا یک یرلب رو یر صذا هللادیع

 دات هللا لرابم یر هود لواو ید روپ نیسیعآ هود یم رکی نوا
 یتسارحو طفح كرهود ل واو یدردنوک هلرب هلعدص بورویپ راعشاو
 صوصخ جد رکب وباو ید روب طب وفل هب یلسا بدنچ ن هیجان
 ندن دج هللا وذو یدر وئوک هلی هند یار لب نوعا یدنک

 زر ور دا امت انارو یوا ناور نوک ا رکا
 نس ردنا نس هک الارعا اداهسوک یماغی و تااسرو یدشا بواوا

 | ییاضت رعلیءرورس» لوا هلوا ندک اب رقا كنس هدنا ادا هسوک رب دوخاب و

 ۹ نوعد #



> ۱۹۷ # 

 درک وبا هکید رو و یدلنارادمخ یا ند هعفاو تیفیک بودیاتوعد

 دواخ هدنرلوهوممح ت اندا نلت اوا كن سەرو س ءار A هم درا

 یس ر كن هک ترد لوا هلا مسیابت هءلخ ی هک تردو و ر و و وا

 ق الج هکرد و ید یسبرب نمرک هتنج یشک نایلرا نمو هکردوب

 ج هرکضاد هنسوب هک و ځد یسب رب و 0 فاوط یب هک تب یشک
 توم نداوسروادخ هک و ید یس رب را فاوط یی هبعآ كلرمشمرب

 الصاور دهرژوایرلناماودهع هاو اما یر دایر ۵ اک نالوا ید هع

 یرادهع ندم نکا تواوا یتاماو دمع دوخاب رلناساوا یناماو دهع

 نابع ءرکصن دیآ تردرکا را رد هدئاما د 1۰-۵ اغ یآ ترد رلناو | مات

 ۰ هيلع نا ها یی ترمّصحو ردر ده یرلهد دساا زالوا

 راوسه هود لواا یدر و ه لع یس هود هصاخ نالواهدنمان ابضع

 یداوا ناور هج درآ لرک: وبا نوا ذیفتت ی هروک ذم روما تواوا

 ید شرا هرکب وا هدا "زم مان ج رع دوخاب هدا "م مان نان هدلوب و

 نسدهرمما نعد رد هل هل لاسلکوت هکی دعا لاوس ندیلع قددص

 || اکب یی هروس نکل مرومْأم ایک ریما یدتبایلع یدید نسا وا

 | تددو و م وقوا نا ییهروس هعاخ هکر دشلوا دراو هل٫ ول مح هکر و

 نوج ویدابا عاسد هبیع یرلنبا لا ایرکب وبا مرد ثریا هرلنا یی هلک

 ررعم هد > مایا 0 راددر ونک دن رب ی كسانم راردشربا هب هکم

 یدانا ملعت هعلخ یک كل سانعو یدوفوا یر ه.طخ نالوا دوهعهو

 ۳ هملع یلاعت هللا یلص كنادخ لوسر قااق عاب یدشا هیلعو

 یدر و ویقوا دروس هدنعجخ كعاخ توءلاق لعروتک هنن رب ییلاسر

 مه او هدنفارطا را هيو ید ردشرپا هقلخ جدی هلک ترد لواو
 یکبوداو یدرب وو,ةوا هماخ ی ههر ا تا اکو یهروک ذم "هروس ا

 هد ص أ لواات یدشوق قیفردب ىلع هلتعاچجر يور رهولا جد قیدص

 هرکصخ دک درون رک دن ماع ی ا6٣ و: سا رل هدرا تاو اعمو دادما کا

 بوراو هن افت 7 وبا رلب داک ه هنده بولود

 1 دا ورک ن دخ روس هکیدلوا عقاو تروص هنند هللا لوس رای دیا

 یدابا ضرع هت رض > یزوس وډ بونود وربک ندلوب رکب وبا هدتیاو رر و
 جو یدالوا مفاو تروصرپ ندنس جج رکب وبا یایدتا رورمم لوا



> ۱۹۸ % 

 نسەراغ بحاص مب نسو ی دالوب لوب روصقر هکناشو لاح كنس ۱

 نکلردکر ک ك ساوا مةيفرو میحاص مب خد هدنرانک را وک ضوحو
 ها ندک اب رقا تتسدوخاب ونس هدا ادا نسی ما وب بواک لیناربج 1

 لهارتکا هدلا سودو ) مد تاهل وډ ندتهج لوا یدیدهدیا ادا

 ساق تب هلوخ یس هجوز هلبا ین ال ثراحلا ن رع وع هجاوق ریس
 ینالرم وع هکر دشاوا دراو هدرابخا حا یدلوا عقاو ناما هدنرارا |

 یدتاو ی دا غوا یسع كلا هکیداک هنناق یراصنا یدع ن ماع

 بوروک ن یشک ینجا رب هدشناب كنتررد یٹکر هکر و ربع اکب مصاعاب

 ندربمغب راردبا هج هسحو یراررداوااصاصد ید یتا هسرداوا
 لوا یدلبا لاوس ند ضح ی هلئسو یدمصاع ر ونلاربتر اکب

 لاوسو یدردا بالو یدراتوط هور« یرال اوس هل وعمو رورس

 نترضح بواک ج وک هدانز هععاع هک هلب وش یدساک شوخ هترضح |

 ۱ یا یا ورا و هرکط نیت زا
 ب اوج ج بو دا ار ا ااو لفا زورا لوا لت مروا

 دعاقتعو یلیسم هلا زو-سول ن نوععحا دخ یدسا ي وع یدهرب و

 یلص ریمغی مالا نباوج بودا لاوس ندنرمضح هک كد اک ات نزلوا

 ندنرضح ییهلتسلوا هدنحما قلخ بوراو ها لسو هيل ءیلاست هللا
 (جتها مهللا ) هدنب اوررب و یدمر و باوج جج ترضحیدلبا لاو

 یدتنابواک هشهرورسلوارع وع یدلوا لوغْم هیاعد بوروطو یدید
 ردهصقاو شک هوس اب یدنک هنن مک دتا لاّوس ند نس هللا لوسرا

 كنس یلاعت قح یدت ارض > مدلو هلجروع ید یامک“ ن كی مش

 نود رب ی دااو) قآو ید درک را 2 تک ه=>وزو

 | عبرا مه دحا هداهشف مهنا الا ءادهش مهل نک لو مهج او زا

 رع وع ردنا یوار یدند روتک یکشروع راو یرو ( هللا تاداهش

 هدهللا لوسر دص-* یدبا نوک هعج یدلنا راصض>ا یئروع نودا

 كتان قحبروب هغلاب تصعا هرلثا ترمضح یدیشعلق ی زامن یدنکیا

 یار رهندن روعورا هرکصن دتا فر و ند ضد تو ندناهع

 هرژوا یک دتا لیصهت هد ههیففبتک كهاش نیدیاهه3بتورافبح ەرە

 مفاو هدب وه تعرح هدنرارا هرکصت دنا ئاد: زدنا ماکت ناف تاک

 + یداوا #



> ٩٩۱ % ۱ 

 ثب دح بنک و هدنیهگگ ناما صف هک هلوا م ولعم ( هییثت ) ی دلوا
 اک | یرهاظ كناو ردشلوا مقاو هرزوا قب رطو هدنرلپ ربغ ندربسو

 كس ه> وز و كن ال رع وع ی وز باس كن هروک ذ«تبآ 6زدباتلالد

 بیس كتنا وب هکر دعا هتک جد ثددحیرمضرب و هلوا یتهصق |8

 | كیرش روک ذعییسهحوزک هلوا یسهصذ كنيفقاو هيما نب لاله یو

 || وشا نوعسدصق لاله هدنناور ضب كتسهو یدیدهروک هلباام هنا

 | كرتباوروب نکاردشتاو عج سصتوبد ردناما نالوا مقاوا دتب هدماالسا ناما

 ندن رطح رع وهادتبا زرد هک ردنکم هلت رط لوا قیفواومج یتنس

 | هخلوا لزات هروکذم تیاات هدش اوج ترم بودیا یل اوت لوا |
 ۲۱ هللا ل اله ادتبا هرکصت دلوا لزا تباو هلوا شءهروب فقوتو لمأت

 ۱ هل يس هحوز لر وع هرکصادنا بواوامقاو نام هدنس ام یسهحوز

 ِ را تعا رب یسا رب ره كن هصد یک ہاوس هلوا شلو قة ییاما

 ردك واوا لو ی

 چ رووا ناب یباقو كل هنس یوا ندنر ڪش ۶

 نوک نرراطا ق هل ءعاج ر یدیلواا 5 دلا ترموحلوا هدلاس وب

 همالسا یرلنا تب و حوا لوا هک یدروب هدلاخو یدردنوک هش رزوا
 نآرق هرلنا ب واوا نکاس هدنحا كراناهسوا ر ردبا لوبقرکا هللا توعد
 سد لف هلی اعمو هب راح هار لا هسلاژ نکا لوبدرکا هلا ملعا تنسو

 رل دلوا ناسە رل ا یدلنا لع هک: ود ممابوراو هنس رزوا دل رلتادااخ

 ملعت ھے یش ماکحاو نآرق,رانا بودبا فقوت هدنا كراثا دلاخو
 در وح لوا یاوحا تفت بوزان دماترب هر مض>ح هرئصددنا یدلا

 تراش هب هقناط لوا دکیدزا یاو> دمای رورس لواو یدلبا مالعا

 هاو هل لا ر تصاخ ه ندهقناط لواو هلا فد و و رب و

 هلټع احر ندموف لوا دا ید ڈرا ۳4 دخت تاوج نوح نوک

 رایدر و مالس بوا ڪڪ دهللا لوسر سا مو لوا یدلک و هن دم

 یدتا ترطحرلر دید ( هيا لوسر كناو ها الا اال نادهشا )

 هعااس ری دن کو هنس ادحو كنا دخ ن ردا تاهش جد ن

 نطوو یدلنا ربا دمو لوا یر مان نيص> ن ساد ندنرلحاو

 هناطوا یزرج> # ورگ هرکصت دنا یدر و ندا دهجارح هن رلفوا أم



E 
AE O 

 بوراو دم وة لوا ورعو یدلبا بص رها هد ر زوا كرتا توردنوآ

 راب دل وا نام٣ ںواکرل تع اج دما جد ندوارطاهدلاسو و )یدیاربعاهدنا

 یدءا هکر دل و نا داد ی دنا اط ماحنیدعیسب ر ند هلج لوا

 بودیا هرواشم هد:صوصح> لسو هبلع للاهت هللایصربمغس هلعسادن رف زف
 كنا هرکصن دکدسا تلالد نتمدخ تمزالم کنرضطوا اکب ی دلوا
 ی دتا کی م دراو هاو كرتے وا نوح مدلوا هجوتم هنس سا ٠

 یدنک بوقلاق نامه رورس لوا معاح نبیدع مدتنا نب نسینک ه ||

 فی نکیاردیک هدلوب مدیا دس هل. جد ن یدلواناور هندناح یس هن اځ ١

 | یدلب وس زو س یکیا ر ب واک هنتاق كلرمضح یراق هحوق فیعضو

 بوروط هدنتسوا لو نامز رفاو نوجا ییمصم كنوئاخ لوا ترمضح
 یدک نیدایقاور نتحاح كناو یدشاب وس زوس هلان وتاخ لوا یدلکا

 | هدنرزوا لو نوا تروع ه->وف ر هاش داب ۳7 ۳ مدیا هع دنک

 | ترمّطح ید ردنددقالخا راریمغس قلخو یرروطرواگید نامزر.ق وب 1

 | قدصا 7 شلکدد ندناتشهو شلوطند امرخ فا توراو و

 یدیدروطوا هند رزوا كلو ویدر و هیشوداکب ییبدصب لواویدرارچ ||
 | ها هفاابم ترضح روطوا نس نی زم روئوا ن, قو ةللا لوس راب مدا نب ۱

 هد رژوا رب ناو یدنروطوا هث رزوا كه دصدلوا نب بودا مار

 ردلک د یب وخ و ییداع لولم راو م دا هءدنک یتدنک ی دروآوا

 یهذم نالف نس هکیدروب ناییاکب هرکصادنا ردتفص لسرو ابنا هکلب |

 یدبا لک دزناح دکھ نم كنسراک لواو كدار دنایراک نالدو داران وط

 ۳3 دراش ی دع یای دا هرک صن دلا ر داس رص ريم کم داب سد

 ترڪ و یرال ام تاق كل رلنا اس٥ ندا منع ن دمالسا ید نس ۱

 راک هدتسارا كرانا لام هک هلوا مت نوهة>ادسخ هل وا یرلجابتحا |
 هک دیاشو او کردا لوبق یا هک هد هبتیم لوسش هلوا عیاشو |

 هلوا قلق كيااو یرنک كنادعا نالوا منام اکس ن دلوخد همالسا |ا

 ر دقاوارلزااسه نس هروک ه دار واوا نوزوا لرترک ا هک نوع ادخ |
 هب هو د تروعر ن دنرهش همس داق هک هوا لیلفر دقلوا ند نع“ دو رد هک

 رکعه,9رود ند سوگ مه و هلک هراز ی بوک تاب کلا نواواراوس
 صحت ع ع ع ۳۳+

 # ندیااعل ق> ¢



¥ ۳۹ ۳4 

 تعو <= نالوا علام NEA لگن هک داشو هد رو ف داما قح

 ن دیشا هک هلوا رمد نوعع> ارح هلوا ییددلوا هدرا رو اک كن طا سو

 مناحنب یدع هئاوا محفهدنلا مالسا لها یراکشوک ضا الباب ضرا |
 یک: د داکب لوا رکصا د طح و مدساوا یرشم ۵۰ السا یرشردا

 یتفیداوا ع كراکشوک ند مدروک یدكوا عقاویسکیا لروما

 یرب لواو مدروک نکیدلک هتراب ز نکلابه هبمک تدب تروعرب ند هیسداقو |
 هللا ییصریمغب هک رداوا د تاورر نددعو)رولوا مقاو دما جد |

 یدوفا یبآوب بوروگ تو رب ن دنولا هدب وب مب )سو هيلع یلاسعد

 تب وئرب هکردلقن ) ( هللانود نم اب را ها ا-هرو مهرابحا اوذخن) ۱

 لبتا د ز یرا سر كراتا را دلک یک رب نوا ند سهل ہہو یط ید
 نالسم یدتا ضرع مالسا هرانا ترضح ندناهن یب یدنا فا ۱

 هلک دور دوحو كن هک هادخ لو!نوساوا سا سور ا زرلیدلوا

 كنس نو یدلیق م وصعم ی ری د مزب و یدرویب تب وقت ودی ات ی 2 |
 ن ردا بجو ن زاب قالخا كرك ندقالخا كکیدتا توعد یزب |

 ی وا یشابط لوایهاک و قدرابط هشاطر هک ندعابناو لوةع ونک

 هیلع یلاسعت هللا لص هللا لوسر درر هک راک زور ه د اط كلا بولیق

 ندرلناو ردکرک «ساوا هدا ز ید هدنس تااحوب د ز یا یدتا لسو |

 ماعدا هیقو قګ یکبانوا هد زو یدرب و هرقن هیقو رسب هنسد رب ره ||
 یدرب و اکا هل .عهر عا-طقا یسضارا یضء كندالو یطو یدروب

 بود | رسا یی یعسا لا :E واک هند هرژوا ررګ لاونمو

 تیاوررپ و) ی در و تزاجا هک , 2 ها رل:طو ورک و ید.د ريالا دز

 لصد هک یک ره ناد رع هد م ی دشا ترضح هکر د-اوا جد

 سةن یا دتل داوا قالم هب یک لوا هرکص یدراردبا داب هل اره و

 یلصد كنا هکر رخ ا در زالا مدو هرزوا ناصع ندن راک دید معالا

 رل:او یدبا عاج نالوخ ید نتسو و مداوب هدانز ن دز راک دید

 هب لا-هنقح دلک هکناق كنسزپ هللا لو-سرا ۲ رلیدتباورل دیارعن نوا
 وام ودوواش اطو هدااح رل داوا ی دنا قددصت هکتلاسر كنسو ناعا

 یزو كرابم یلاسءت هلل دا نوا كنرابز كنس قحا لدتا عطق رالوب |

 گن دا حط ۳ رال و ولموقو ولش اط ی دنا ترم وح ل دروک

 د ینا # < 1 ۷



3 ٤ ٤ ¥ 

 هنس حرب نوا كل رس دنس )اهم دادن آره هدنل وب ن دلرکب را هود

 كر دن له کیک رھ هککلوا شابرکب درک هک ذک راد زب هصاخور دشلواررفم

 سد راک رک ذسلزا 0 دصراو> م: هدشو تمم اید هک دراز مد

 افو هدهع هرانا ترضحرلب دنرکوا ند ماکسحاو شل ارف ن دنر مح

 نا-اطاط تشک وطم هاچ (رعش ) ذیل مو تالط رظلا نا) هکیدرویب

 نی وا اس ۸۵ رز ندطحدم ییب ید یسر و 2 یدرب و تصخ ردتع>ا رم

 فن ارس لراطا ت لەر رکو اراوس سا نوابرلب اید ی ا

 یدراو دعمر وص ن ررطاخ هرلنا هلع اجر ندا ترض > رل دوو

 ناو هدراودنکم لنا ی دروب ت داخو تبح اصع هلن ارث ا نامزر و

 لواث ور دش ربا هماعطوب کلا راس هللا لو سراب هک رلیدتما و راد دروتک

 لوا یدنارل-ثهروتک را هفح نوکا ترسه> تعا لوا هکر دلف )

 ۷۳ د رالوب قارا نکل رد هعروب تیاغا و یرطحا عساو یا ردرح تآو

 ز هدا هشاسم یت! لوا هکندلید ترمضح هشاواوا تآ لوااب راددروط

 یدععا یک ندا ا اوا را هشو هک ورکول یی

 (ارحالاهاراام) ۹۹ دتا توتکب ا لوا ترموح یدک ی رل ا

 el هدقرغ مقر تواکرل, دنا یک نوازلنا یدىا یعاج
۳ 

 | هنک وا رورمس لوا هلتیعهر تفاتیط بوراهیج رادقهر ندهداوز

 2 رايد ندماعط لواات یدتا صا هنناراب و مکاص ی یدتسا ترمعحروس

 1 بودا یهنندنطو یدلنا ما هرژوا كع |كالدا 4 و ووو ادا یتاماو

 1 هنن رلع الو بودا ما هذاراهزاح هرلنا هر کصا دنا ۴# نالاع هلج دنتفک نینع#ا
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 | بودیا بچت ترض>رایدتنا هپ رج نم راتفر بواواراوس اکا یشکربات
 | یدتنایسب رب ندموق لوا هلوا غروب تیاغب تآوب هکیدیالوا من اک عبیدتا

aا ترە نزشرددلکد ل جد ندضارما یهعد ور دنوغر وب  

 م هد هش لم تعاج لواورل:دلوا لوعسء <A الصاو هس ر كا یدرو>»

 || یدروس هننادیم هقاسم بوش هلآ لوا یشک لوا سپ یدید نوساوا

 را هزاج ځد هن راب ربغو یدایا ماعنا هتبحاص نوجا یضوع كنآ لواو
 اغ ید یس ر ور رلب دن هش رل الو بولا تزاجا س یدر و



$Fهک ۲۰۳  

 يک دوو راورتس لوا را دش ارارقا هما ساورا.در و مالسورلب دلک هنناق |

 هسوآ مچ هو 3 کد اود هکر دتا او هرلنا ترص >ح هرکصا ددا 1

 یتالفوارب كحوک ندزم هلجج هللا لودر اب یی رایدشارلنا یبرکیدوق

 هباوخ نالغوا لوا ی دتا ت رطح قدیشموق نوعا ظفح یرعاتم

 ی درونک بویارورغوا یتناد هسماج كرکب رب بواک یرغوارب ویدراو
 كنو ريغ ندش هدنحا كرل وب هللا لورا ىدا یس رپ ندموق لوا

 یناد هماج كنس نال-غوا لوا ی دتا ترضحر دفو یاد هماج |

 بولاق ندنساع كيرمصح هلا هل سد یدابا طض نوروتک هلا هن |

 3 یدتا ناوحرلیدتالاوس یلاوحا ندناوجلواورل,داک ه رب یرلفانو

 || بونا واندوقب وا شعروتوک ینادهماج بولک یرظوا هاکان مدیشعوبا ||
 زا یاد هماجو یدرمک هروة>رب هکمدروک مدتک مدشود هندرآ كن رضوا ٠

 ۲ ردنب دای اوانا دهروغک ترف اف نا لنوراو نیم ا
 1 هنو دص كاتلاسر كنار ویدر ورمخ هزب ندروماوب لسو هیلع ی اما هللا لص 1

 || لو اورا دا ضرع ی اوحا تفیک بوراو هسلحت كلر مع > سو زر دات د اھ |
 | هلع یلاعت هلا یلص هلا لوسر هک رر دباو یدروتک ن اعاواک خد ناوج
 نارق ےلعت هرلنا هقداوا هد هن دم موق لو انیدلبارحا هبعک نبی لو
 هلریقودنک ی دیا لګ هنذا ددعن ر رج ید یس رب و ¢ یدنا

 لاع دیس مدعم ندزالوا لخاد هب هن دهرلناورلبدلک هلارا ییلازو ندنس

 ]| هکرروب هاکینکر هزسندل وب ویدا هن اع سو هبلع یلاعت هللا یلص |
 ُ و دنکه لا دبع نر رج سد ردراو یربایس هح كلم هدنزوب كلا :

 یدسشا هکردب ورم ندرب رجرایدتا تە بولوا نا ٥-٣ بواک هل مود
 كنادخ یدتا بوجآ لا كرابم سو هيلع یلاسنهللا لص هللالو-تر
 بودیا تماما یزاموهرزوا كجا تداهش هقلاسر مو رارفا هنتدنادحو

 ۱ رانا” میجو هرزوا قغو-ط نج روا ناضهرو هرزوا كەر و یتاکز
 اا دبع رک | ہد ها كادشک ن ال وا لا و اکسو « رزوا قل وا هاوخ رخ

 | ر دار زج نسر دیا تم اکب هرزوا كا١ تعاطا ہد هسا یشح
 یدەعقدلوا معاطتسا هکماد ام اک: نرمضح و مدتنآتعلایم هب هلج وب



 هک >.4 ¥
 ا دیش اض نزن مت ي لاا

 ا كر رج )س و هباع ىلاعت هلا لص ريم هک ردلعن ) یدلبا نيات ود ۱

 لاوس هرب رج ن دنرالاوحا کالا چ اقر نالوا م دنسحاوت یرادد |

 | « دئسارا كرنا ی السا ند یاعا ق هللا لوسراب یدتار رج یدروب

 | رارد| م ا5 هواصو ناذاو تعاقا هدارعص و ٠ از ی دلیف رهاط

 ۱ یسهناخوب هصاط او ید عات رطح یداوا م دهن ىرلهناخوب :

 مدهنهزونهرد هد رزوا ل یکاوا لوا ید شار رج رد هد-ااحەن ۰

 هرطاخ هصاالا و ذ یرطاخ مبر رج یا ید تا ترة حر دش ءال و ۱

 مکیدتا وزرا هشبه هللا لو سراب ید تار رج نسیم خراف ندسنم
 یر ندش یهناخحو لوا هلوا لصاح ندا مب شداو دکندیاوب

 یدشار رج اتارا یناراو یرو یدشا ترمضح هی هسکک |

 هبهودرک ارد-لوب قارا قوج كد هیهصااوذ نداراو هللالو سرا

 | راوس هآ هکردراو تااحرب نوا مب و مر راو ےک مسرواواراوس
 | رورس.لوا سد ردیار رجررشود ی تآمساوا راوسو مکدرداق هغ وا

 || كن رلقمراب كر اہم كلا هکلب وش ید و هنن رزوا مسكو کلا لرا سم

 ۰ س (اد ھم اداه هلءحاو هت ھالا ) یدتاو مدروک دشت وک شیر ح

 ثمب هلفلتسار یتا هکن وصع>ادخ لوشو مدقلاق ن داق كنرض> |

 || مغواب وا مپ تآ لوا م دریک هلوب بواواراوس هلآ شکر سرب یدلیا |
 یتیرکش كلاس قح ی دیا نویفر اب وک نامه هکیدلوا هلل وش هدنلا

 هارا لوا هدندمزآ مدنیک بولکح هندناج هصاحلاوذ بوروتکه شب رب |

 هنرمطح هرزوا لاو هوب و مدقا هرلشز او مدش ینا وب لوابوش» را |

 بواوا نامداش ترضح ندنلوصولربخ لواردیا یوار مدردنوک ج

 یرکش دهم هدناورر و ی دلیا یساعد تکریوریسخ هنلیخ كرب رج و
 | بولقی هاا وپ لوا یسلاهاهصااوذ هکرار دبا یدرونکه رب |

 | قوج ن دنس هن رخ كن هاو لوارایداوا ن ام هرکصن دق دلقا

 رب در وت ڪڪ هر دنوم نس هلج تولوت شو یو و دعتماو ا

 لهآ یدلوا عسفاو هخاصع هللا یساراصا نارح دا سو و ۶

 | نوتکم هنس مزاصت نار نرضح هکر درا شهروتک هللا م ه رر« س

 هرواشم هصوصخ لوا موق لوا یدلبا توعد هم السا یرلنا بوردنوک

 هب هن دسم بودنارا خا مدآ ترد نوا ن دنرا جا ہرکصندنراک دتا

 } و درک #۴



>. 
 هرودنک بودیا قدح ینلاوحا مسو هبلع هللا یلص تالوسرات رلبد ردنوک

 هسوآر مان محسلا دبع ندهدنک یب یاسر كرلمدآ لوا ءرونک ربخ

 دیس یا ی دا« دان مهلا ید یا رب و یدا بقاع یءلو ىدا

 مهداو یدیایدمعهویآر بحاصو یرعما كموق لوا سارع یدا

 | ندهع ر ه دنرایحماو یدنا یل احر بحاص یربما یا كمو لوا

 ۱ ی دا یس اعلا سى ر كموق وا هک دیا راوی د هسک رب مان هلع

 ر رح تو راعیح یسابل رة سرلا: دش ر ا بواک هر هن دم تعاجوا هک ردا وه

 مالس ورلبدلک ههالا لوسر دشت نوتواط راکزونوتلاو رب دیک را لح

 جدر نا ید رو ضارعاندرلنا ںوہملا یم الس كرل:ا ترمض> رب رو

 | دورس لوا رابدا وا روت غالي ر اس4 تودیآ هجو هلال اح ق رمش

 : رانو سليف ند و ی ؟یراکدتسا كاوا عداه لوو هکیدرورب نباص ا

 ۱ زوس ر دق واو رلردلک ها ترضح هر راددشا مان رازام نوح

 توی> ه رمط ن درهم راردعشا ییأاوح ندنرمع> هک رب داب و

 | هرلنا هلغلوا ى رهفرایم اناس هلفوع نی نجرا دبعو نافع ن ناعع

 | هتروطح یز نوردنوک نوتکمرگی ریمغس لر سرای ا نواوا قالسم

 قدراو هتساحم ل داک بودا تعا-طا هنن را درب یدلبا توعد

 یرمغ ندنوکس ذلت وس هکر دقاره یدا-1ا یرعالس درب و مالتس

 هر رایدتولود رد کنار وش هدا و اع ید کل دمروک هثسد

 یورو تاب یا و لس را هیات یو یار
 بااط ینا ن یلع هدنراکدلب وس هفوعن نجرا دیعو هنافعنب ناس۶۶

 || نسطناباابرلیدتا هلع نجرادبعو نامعع یدیارضاح هدساح لوا

 ۰ هک ردلوا عار منبیدتیا یض ا رع یل ترد كار كنس ەدنصوصخ>كنعاجو

 تاق ترضح نویک یسابلرلنابهر بوراةیحیراکزوب نو او یراسایارخاف و

 || بوراو هاو تن مضط> بود ایک یک دید كایاعیتدتع اج لو ارا ہرا و
 ۳ هکنوجهح ادخلوایدتابولایء السلرلنا ترم > رل ید رو م لس

 ناطیشهدن رک داکمدقم ندنوب هعسک ےب تعاجج و یدلبا ثعب هلغتسار

 توعد هم السا یرلنا ترمضح نواب و زوس هرکصت دنایدا هلي هل ارت وب

 ناڈو ر هشنورل دل باه دا ز ین رادا-نعوراکنا بودبا عا-تما یدلیا

 رج اکا یرازوس ككرلنا یحالارخ ارلید تار هلداسجم ناناپ ییورلتیاکح ۱



4 ۲۰۰ # 
 هرس نوک و یدععا یار طحرلدد نسر ده هدر یسک هکنداوا

 نوک یساریانس مه دیشا یباوج كلاوسوبات لدا ففوت ن نع و باوج |ا
 هوا مدآ لاک هلا دنع یساع لث نا) ی CAT AE یلاعل ی 1

 ن نی ملا نم نت وکنالسف كبر نم قلا نوکیف نک لاق مث بارت نم |
 ۱ ج ءانباو انءاناعدنا و ۱-هز لوف لا نم 3 ءاحام دسمد نم هبف كحاح |

 ىلع هاذا لمعق لهتت م یک-تفناو انسفناوکءاسنو اءاسذو 1

 تاوسعد یرلذا سو هیلع یلاسعت هللا ی یص ل اع دیس ( نیبذاکلا

 یدنک نو ارارقا هتنوصم كآ ی دوقوا یب هلام تانآ بودبا
 رس تلکرکسغاسا نوح ی دتا ترضحرل,د)واربصم ه دیر داع عا

 كالا قحو لمدیاامد دن ه دنعح لز ر یر یدل مدیا هلهایم هلا ِ

 ا رب و تاهم هر رلي دد ارلقا م هبدنوسأوا ه رزوا )راهی وس ن لب یدل ۱

 سپ مل ه دا هله ایم بولک هپ نی ر اب ب ودیا لات ه دباپ وبات |
 د داع نالوا یراتروشم بحاصو سشر ی دنک بو o هش رلل رم

 هورک یا یدشتا بفاعرد هل كرب دنو 0 E دباب وډ رايد تا

 | ردربمغی قح دک زسرواچ نرفع زس نوهت>ا دخ یر اصن
 هلهابم هلکنار دشمروتکرهاط لیادر هدسنفح یسعرگیحاص لزسو

 رکارد و موقر شلاق عاص تودنا هلهابم هژارتمعس رپ ج كعا

 نکشدیدنکر کار دک رک رک هساوا كاله هدنلاترک هسردباهله ات هاکنارتس |

 ا سار دقو یکرکب ندکعا هطاصم داکنا رک هسراد قوا بیات هرزوا

 | حابصاا اج نوک صتریا ل دیک مرکب راید یدنکب ودبا وف هب رج

 نده رس هر ٿ رطح هک هدلاس لوڈ رلیدراو هنت اق ترض> لوا

 یدیشعوط ینلا كنس>و بولا هتغاجوف ین لع ن نیسو یدیش ج |ا
 یدبارروپ هک هج ورا كنرمضح لوا یضنرم لکو ارهز*هطافو |

 نارج كيد نوع ۰ دمکید تا امد ی هکی دروس ه را ترض> و :

 ا رک اود شب لوا نوح یعاجت یسارابصت |
 ی دبا یرادنعشاد اولیا هک ر انا وبا راتشا یس دح نیمآ و اعدو ۱

 یاعت قح رک | هکعدروک زود اقر « درلدوب ن افیفح نارا نا یا 1

 ا هک كعا هلهابمراهذز را هلا بس كرلنا هسایدقهریآ ندنر یغاط |
 رار ءا وا ۵ اله بهزالاو ینارصر 2 هدنزود ر و رسرواوا ل اله |



۷ # 

 هس < اید ترصح رع اهل هایم هلک و مس وا اا ارل 2 مو لو سا ۱۶

 هل وا جدهزرس هسروا ۱ هر ھ رل اس ندر رمو عقنات تالوا اسم 3

 کک هر راګ دس ک ید ترمو> اک ندزب شداویراب دتارلتا هلو

 :س نکآ وردق وب ءر ۵ اط 4 4 , رادشو كاج هژ.هوو تبر عمری رل دع ارز تالوا

 1 کا hoy) 9و هل> ك یکیا اکس لب رهرک هن دزواكنا ۽ اهدا هطاصم

 ا ا ره ق كن رب رهال) هلح لوا وهدبح رهام 1 ه درفص

 رل٫ A E تب ون کا هثسرهو |

 هد یدک ی هک هلط اا ن هردب ایام طو دارلنهرحو |

 هب را هل ا حزب بولا ۵ a یدن کک یز و نس هب وو

 هود زو واو تآ زوو اراد دتا هکردوب د تباورر و ) نس هيا

 یدتا ترضح هکر داوا جد تیاودر و ) هرو د رن زوتواو
 د اداس اکر وو هسردنا اضتفا ںواوا ثداحلاحرب هرلذ ام کا

 ایرو زس هع ابر هک ردکرکو لر و هل رط تب راع د ددع رزونوا

 ماو هذ اصع هرژوا هلج ول ندو رط یکیا سا زس هیعا هم اعم لا

 سیم اسا كتعاجر ندباعگاو را,دزاب همان مص هدب ابلوا بواوا

Oهس رللا ىف همان ف تودنا تاب هد همان مص لوا  

 مسل ےب هک ن ۳ ادح لوا یردوپ ترضح هکر دیو م را؛درب و

 هنع الم و هلهام هلب ارا صا نارك وا رده دن و هد كتا

 هنر وص نوء ر زاخو یییرلتروصلرا ایا عت ق>بواو ال لهیدراهدا

 تو هرو ید ۳9۳۳ یرلغوق هو رواج ات E e ا

 یراک دتیک نوود دن را راد هک رداقن ) یدز هلوا لاله یراصا ماش

 تا ها رمه هر و یشک نیهارب , ندکنا راب یدنک داب رل دا هدیح

 هرزوا لدعوقح هسرواوا فا والت >ارب هد نهارا بو دیک لا مزبا
 ۶-4 نیعاو یوقراتكاک کصندنتفو هلن وا ی دتا: نرضخ همايا عج

 بطاا ن ۶ ع هردنوک هلا زمس هرونک هس رب قن اما قح هک

 هل وا نوکاوا هلل ديما قل وا هلاو> اک تاودوت ردا هع هللا هر

 ند زا رهط نوح ترڪ مدراو ههالا لوسر دج مدعم ندنزاغ

 ن یدرو۔ هظح الم یئاراب بودا رظن هناوصو هنغاص یدا اعراف

 راب م هک هلواان مدرس وک هزوک ب <S یرلبا یعدن ک ند:سارا كم

 دعوا ت تار صح لوا م در د هردو ی و هلوا شود اک, یزوک
 ه



 هم و

 هلہسارا صد نارګ هد نعوایایدتاو ید ووا هت اقبوروک جارا نیا

 نالوا عقاو فال هدنراارا لرلدا و AF هل ےس راتالو نولوا هارش

 لوا ردا هنع لاع هلا یطررگ تا مکح هرزوا لدعو قحددرل هن سد

 تعاج لوا یداا بوق یا هدیرع وبا شکلک دعیص) مد دنا ده

 ورک بقامو دیس ندمک نامز قو جو راددنیک هنن راتبالو بوئود
 یدلاق هدنسارا كرلنا همان ملص لواو رلب دلوا نالس» بولک هی هنن دم

 لسع هرزوا یمیدازاب همان ےلص هدنرلنامز یتفالخ كشدص رکبواو
 ضع رانا هل رس اتقا تحصعهدننامز یتفالخ كياطلا ن رعیدناوا
 هدنرلنامز ماکحو اغلخ راس هرکصذدلاو یدلوا یراطرمغت هش روما

 رود ىلع كراليصقت لوا تاک ویو یدلوا مداو تاري هت ید

 لوا ی رخ توف بواوا تو نازاب یک احنع هد اسو و ¢

 ںوروب تعسق یتتنکلع كنازابهدک د شرا ها سش عع“ ك رطح

 نا ماع یب ارد مر و یدروب لسم ره-ش یلغوا كن ازاب نب رادقر

 هب یرعشالا یسوء واجد یرادعر و یدریو ه یاده رهش

 هل بج ن ذا١ خد یتراد هر و یدر وهب هما ن یه ځد نس هیحانر و |
 هلع یاعا هللا یلص اع يس هدااس ونو ¢ یدرو- یر

 ارام یدنکو بودا دةع اولر نوا ههحو هللا مرک یضن رع یلع

 حوا فد راص لوا هک را رداو ید راص قراصر هاش ا كالع هللا ٠

 ندشن اج وا ےسر كنسسهقالع یدب راو ےس هقالع یکباو یروک |

 هشرافر یدا ندداح یدال یداب رو هعارذر یہا

 یدردنوک هندناجنع بوشوق زاوسزورجوا هباضت رم یلعویدبابب رق |
 دعا هلت اهم ها رلثاو رک هپ رل ارا كرنا ات راو یرو لیعا ید او

 یداوا ناور هج :> وم مما لاک نت هک دعا هر اعم هلا ا

 بوراو هرلتالو لوا ادا ندمالعا لها هکر دلوا ځد تیاوررو

 ند | ضار یلعو یدا شا صد رم عر ثل نالوا لخاد

 نع قب سو هيلع یامت هللا یلص ریمغب یدتا هک دلوا جد تاورر |

 دن راد ت تعا جر ندب اک لهانی هللا لو سراب مدت انب یدردنوک ا

 ترضح مماب دج وا ییاضف عو مدیکبناوج نب هک و لاحو نس رردنوک
 اا تا تال مهالا ( یدسعا ورق a رزوا مسکو ک ےب قلا راد

3 E یه A 0 EC هه IE 
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 هک هوا مت ی دستا ترضح هکر داوا ځد تاو رر و ( هبلق دهاو ۱

 تباث هرژوا قدص یکن اسا كنسو هیلشغاب تءادهلاک اکس ىلا هل یح

 یعدمبولک هکر روض > كنس معخ یکیا نوچ ىلع یا هکی دروب و هلرق
 كنمصخ هک كد هنامز لوا ا هلبا مکح هدنسارا ك رلنا نسهدبا یوءد
 قب رطوب هغلوا رهاظ یکیدیا هناکس مکح ارز نس هیلکد د مالک

 هد هیصق رب جه ه دنباب تم وکح هرکصن دنا ردا ىلع ردن رط بوخ

 رهام هر لوا هداض لع یضن رم ىلع مرجال یدالوامقاو لش اکب

 اقا ) یدروی هدنفصو تل زعم ناو کرک ل واک یدلوا
 یدیشمر دنوک هنع یدیلولا ندلاخ رورس لواهکر دشعسرا هتڪګو ( ىلع

 یدشا هک رد ورم ندهدیرب یدردن وکه نبر كلا یب یلع هرکصندنا"
 یم كعانغ نوح مدیا ڪوس ۳ یلعو مدیا دوحو» هدرکثلوان

 ندزریسا لوا یع ىدا راو ید رارمسا ه دارا لوا و یدلوا حارخا

 ی دتا تبع هلکنا تولا ی دا انسحو زا ندهلج هک ب هب داحرب

 هدنلافصو جاص كلرابم كلا لاسنغا رثا نودا لس حاصلا ىلعو
 راشا هن هب یبع ییعب ین یشک لوشنسهرروک م دعا هدااخیدیشلوا رهاظ

 نیسیمزمروک یدتبا یلد ردن شيا كکیدتباوب نسدطا باب مدنباهیلعو
 یړږاشعشود هدڅ لآ ن دسجنو یدیشثود هسجن هب راجر ندنونع
 مدتنالاسنغاو مدلوا نیش اک اسب یدشود هندیصذ كايلع لا هرکصندناو

 ضرع هترضح لوا ییهیضقو لداک هنتاق نرمضح نوج ردنا ه دیرب
 مدنیا نب نسزموسع یب ىلع نس رکم هدب رب یا یدتبا ترضح كدلبا
 رک | ها كءوس یب یلعنس یدتیا ترمضح نیزموس هّلالوسراب یلب
 ییصف کلا ندسسجخ هک هلیا ہداب ز ځد یتبحتو لیماک | كتسروسیا |[

 هک ردلوا ځد تیاور رب ند هدیر و ) یدبا « دابز ندهب راج ل وا
 كالع نس هدب رب یا ی دتا ںورازق یراق اک: ل راھ كنرمض> لوا

 ل لس ه رکصت دنن لعو مد ىلع ن ردندش ىلع هعلا ن اک دپ هدناش

 نارا ز دبا هدب رپ ردیسبلو یخدییع مسالو كلا نی هکسکره ردزکیلو
 یداوا زالوا هسوکرب ولکوس ندیلاط یبا نب یلع اکب هرکصذ دنا هدنصا

 هلا یا صیلیع هدرکشالوا نیدتا هک رد: و سه ندب زاع ن ءار )

 يلع و رابدعبح ه رشط نيع لا قدراو نیع هنع نوح م دیا هل

 سس
 ۱ < یا # ۶ ۷
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 یی رلفص كن رکشا لع هرکصت دناقدلیف زا هلنعاجبواوا ماماهز

 هيلع ىلاعا هللا لص تاللوسرو یداک هنساتر وا نادیم بو دبا هتسارآ |

 ندنء لها یدلنا توءد همالسا یرانآ بور و ویفوا نب ونکم سو

 هربمغب ترمضح يلع سو رایدلوا نام٥ ندروغوار یسهلبق نادم

 م العا «رورس لوا ییادلک دلک همالسا كن هلبق لوا بوزا بوتکمر

 هتنوصم كس وتکم كندلع ت رطح لوا نوح رد,ا یاور یدلا

 نده دههرکصن دنایدابارکش ؟ده«یواواتفو شوخیدلوافقاو

 هکر دشعربا هتحصو ) یدید ( نادمه ىلع مالساا ) بور دلاق شاب
 ندع بلاط یان لع یدّسا هک هنعیاعت هللا ی ضر ندب ردحدعیس وبا

 شل وا صااخ نددنغاربط ندعم هکیدردنوک نوتلا رادسعهرب هبرمطح

 نثیع ردرلنوب هکیدلبا تعمق هب یک ترد ینا ترض> لوایدیلکد

 سپ یاط لهلهم ن ربنادب زو سباح نبع رفا و یرارف نیصح |
 لوا ی دتا ی دنا یک رب ندلوسر باعا هکی ماع هثالع نة لع |

 هش رم عع لنرضح ز وس و لدا لوا و قحا ندرانارب هنوتلا

 | كن, زوب و روفوجیرازوک هکیشکرب هکر دلوا ځد تیاوررپ و) یدشریا
 یشاب و ابق یلافصو و روب ناو شءتیچ هرشط یرلکوک ندنفرطیکبا
 قروق نذهللا هلا لوسرا یدتا بوقااق هرزوا غانا ید.شهلوا شارت

 | اب اکس یا و یدتا ت رطح یدیدلدعا تاا دع ه دتعسق وب قەل

 ردبا یردخ دهس وبا ےکد یاو قحا كملخ 1 هندروف ندهالا

 یدتسا دماواا ندلاخ یدک هاو ندنسلحمكترمض> یک لوا نوح

 یدتبا ترض> عءهروا نط وب كص وبشار و نذا اکب هللالوسراب
 | هکردراو راک قوج رالفزاغ یدتا دلاخ هلوا رلیق زاب هک داش قود

 ی است هللا لص ریمغب ردقوت ه دنرلبلق هند یراک دید هلبایراذاسا
 هاتف یراهنسل نالوا هددشا بورا ۳ رللو كعلخرب یدترا و هيلع

 لوا سس و هیلع هللا لص ریمغی ر دیا یردخ دیعسوپا زایاکد رومأم

 لسار ندناهک ردن دنناش كنشکوب اقره یدتنا بوقاب نادندرا نے

 نآرف یراقدوقوا نکا رل هب وقوا رتو هزات ینآرف راثا هک هلوا لسصاح
 داوا رتأتع ی رلبلق كل رلثا نمی هیقنا رواج هضاشا ندنرا راغوب كرتا

 یل رافدوقوا نآرق ادا رردبا عفر هلام“ | یدطاص لاسعا دوخا

 ناو
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 نددیص یف وا هکت راهةیح هرمشط ندءالسارلناو رل هیعا عفر هراس 1 :
 نیر ندرلنا هکلب وش مدر دا لتف بلا مدیاوب یوق لوارک ار ؛ةیچ هرمذط |

 اکا یرایربغ ندریسباب راو دهس نرد ( هیبنت ) مدزاموق یرید
 ۱ ت ون یا ئییدنلوا لانسرا هداج ن اک هک ردراشاوا بهاذ اا

 | رلیدعا نییعت عراب هنسسا رب و ی دا هد هنس ىج وا یسل رب یدبا

 خد دوخا و هل وا شل وا مقاو ه د هنس یصتنوا ید لوا هکر دلم |
 هللا ی ص رب هفیل نکبا هدنعییع ترا > هکر لنهرونک هدتاور هلوا مەم 1

 ب ولک هکیدردنوک ربخ هب ىلع و یدلغاب مارحا هخ سو هلع یلامت |
 هژوا حم توشواق هب و هک داو

 وچ یدلبا یخ تاش اک ر ورس هدلاس وب و #۶

 هجع وب هکیدتنا یح ر و نا« رورس لوا هکر درام ی س لا |ا

 دنناراب هد هبطخ ی دوق وا ه دخ مانا هک ن وھکنارایدید عادولا هح |

 (اذھ یاع دمر جحاال یناف مککسانم ینعاوذخ )یدتا بودیا عادو

 ناو یدد ( اذه ی اع دەب م ڪک ارآ ال لمل ) «دتاورر و 1

 عادولا هعح هک یدتا لوا تريح هک رد و ص ندا ۱

 هک ردلوعنم)ردم السالاذج ےح لوا هکیدردناو یدرات وط هو رک »نب راک دید ۲

 هکید ردنوک ر رح هر رع لاک نالوا هدوارطا هد دس لوا ترمو>

 هر بواکراتدیا دارم 28 اراک رک رد-تلوا مک ود جیک رعح ھيس ول :

 ل وا نداد رب دا وا 0 قاخ قوح e ده دم سد ر هوا قم :

 كرکوا ند رطح لوا یک بآدآو ا بول وا هاربه هلا ر ورم |۴6

 لد هلن ارورمم لوا یاعت قحو رلد داوا عج بواک م دذ دم نوڪګا

 لوا تب و دا التم هجر دصص> و یردح یره يک ییدلید سا

 ل رلذا ت رمّضح رلبدلوا م ورحم ندٿل ود كلا حج هلی هلارورس

 ( ذعح لدعت ناضهر ةر عنا ) هکیدروب نوجا نیکس ن, رارطاخ
 نوک ىست ربا دوچ 11 وک ۳ اركب لنهدسعتلا یذ هام سا

 یدایفبریطا ین ودنکب و ارط یشاب 3 راهو بودا لسعرورس لوا

 ی دا رواوا رساله و اف 3 دنندب كرابم را و سوخو یدهیح هرشط

 ک1 هک ندا وب هتروابوایق تهکر ترود دد نب دم روم قبرا 4 واو
 تم رخ تر تست سس سی سس توس اس و تست سیو سس تو سد سس سس سیو و سس سس ست ست سس زا ها دن سس سر تست سس



4 ۲۱ % 

 ی دئکاو یدروب هجو هثناح هعیلطاوذ یدیارربد هر" قا رط
 هدب دص "ده شااصو یدارق RS کا ہلا رمو هلا لوا یی زا

 یزاههدرالو هجراوهر هکم ترماع>لواردبا ا ھنع یا هللایطر
 شح و ف ود ند هسوک رم ند اعا ق هک ویااحو یدل و 4بار

 دیلعت و را ثا یرلنا ب وروتوک یر هود یده هلم هلل دنګو یدیعو

 هک ات ی دابا ماست هپ یاسا ب دنجن ةيجان ی رادود لواو ی درو,
 لاوس )سو هلع هلا لپ -ص ندر« هغی ردیا هی>ات هد هزوک بور وک

 نرموح م هدا هج هسلا ر واوا لاله یس ر كرل ود و رکا هکمدتا

 تور دشالوپ هنئاو یسهدالقو هلا ید یا هدفدلوا بد رق هک رلهیدتا

 هرز چه ندک رله,ةر تل سو نس ندنا كناو روا دنا عاص كنکروا

 یده هسارواوا رجاع ندکهورو ه داد ب دج هک راردیاو رلاوسء
 یر ها یدرب و ته> ر ی وا هسالوا راوس هاب را هود

 هللا یصر تارهط۰ تاجو ز هد نیو« تاهما هلو اهنع هللا يضر

 هرکصا دادا زاغ یدنکیاو رلید,ا هل هللا ترم وا هدرل جدو د نه:

 هلا هعااط» ٿان هرکصا دلا ی دروس بواوا راو« ه:س هذان ترا وا

 هدش رط یاسا ی د رانوط ید صف ےل اپ دارفاو یدنساغاب م ارحا
 نوک یهثربا هکر دیس را هنگ ہک ی دلدا تست هنارق هلا تارا رج

 لوسرر ندم راک درورپ اکب ہیک وب یدتا هدفدروب لوز هدیععلا یداو

 (: رع ف ةع ) اکب بولیق زا ٤ ت هکر یکیا ه دکراب یداووب بواک
 قەد هارو نيت سا یدتا داخ هدو ییدریک همارحاو یدید ید

 نیتسیاو نو لعاب مارحا هج رکاب نی:سلاو نو دا تا ههرعو ج

 ۵ هد. ا رلتاوا عج قاد ر داوا هد رفس لواو نوساوا مرک هب هر زکات

 كم تردنوازوا هدناوررب و)یدزراتب هسک یر ندیلاعا ق>ییددع

 رلیدیا قیفر هن رم2>ل وا یدک کب ترد یرگب زو هدناوررپ و موس

 كل کال كب را د دل مهللاكربل ی درو هات لهب رط وب و

 (یقاناهلا كيل ) هد-تاوررب و ( تلك رشال كال ااو تال ذعلاو د |نا
 زو آاتتما رها هکب اعصا هک دروتک رب> تولوا لزا لج ازهجو ی دارد

 نالغوارب ندسع تشاعمآ یسهجوز كه دص رک واور هديا هم لاد!

 ندسلاع دیس « دناب لوا اع“ آرایدوقرکب یبا ید نبدا یدغوط

 چ انتا ¥
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 ماسطو تبا لس ی دعا ترضح مهیا هجن هلءارحا هکیدتا اتفتسا
 تا ی كد دصرکب وا هلا هيمو بوأوا تبات * دکمارحاو هل-ءاب

 ضرع هرم وا هددش دهرکد وبا هک ر دا تاور ا هند یلاعت هللا یضر

 راو مهودرب ق> هال وا لمح ماسهطوداژ ید زاو م 4لءازر aA دش اأ

 لیمح هب هلءاز لوا ید یکهاعطو هداز کس هک هللا لو سراب مرلید
 نوګا قلوا هداوژاب یدرو» بودا لود ساعا كنا ترمه مدیا

 ییهالغرکب ولاو رابدتلک وب ههو د لوا نودا بدتر اهرخ و قب وسو قیقد
 هکر ندرا ہیک راب دعیح هرشط د هان دم تودنا راو س هر هو د لوا

 لوس ه وب وا یجد یدنک و یدرولا یهود بو اندهود مالغ لوا

 ی كم رو ڪڪ ۵ دست ی هود یدنأب وا ندوع, وڌوا نوح فايا وا

 هل واو ىدا لوزت هل زبع ج رع سو هیلع یا هللا یلص هللا لوس رو

 رد دو هلءاز یدننارکب ویا یذلک دعّصوم لوام الغ یدبا ییقو كن زاغ

 هد دل ءاز لوا رکا اب کس یاو یدتا ركب وبا یدلوا عباض یدشا مالغ

 لسو لع ییاعت هللا یلص ادخلوسر زکا یدنا لک د ۴ع مدیلوا ی رکا

 یدا ه دوود لوا هلج ره هداوژو داز مر و رد هل هد یلایعو لهاو

 یدشا تورو مسن ت روح ك داوا رداق هب هظداع یه ودر

 یالغ هدالاح یارحا رکب وبا نی راشیا هل م رګوب هک زسه زەروك

 كهالالوسر هک رلد دلا رب ZY لآ ندلیسا ی هک رردناو رددا ذأ

 رکب ویایایدنبا ت رضحرابد روتک نغورو تورقو حدقرب ندامرخ
 هنمالغ هدااځوا رکد واو یدردنوک تیط ماعطرب هز ادت قح هک لک

 یکلک وک ها را-ط رگب وا جا دا نرصح یدردبا رحزو ره

 كءالغو ردلکد هدئلا ل رع رب حو هدا كمالغ شدا توط شوخ

 و هيلع هللا یلص رب هغ سد ر دق وب یه انک مه اک وصح و

 ا aS ماعط هل رس >> ید و هاو رکب واو 3 ایغو لهاو

 ناوفص هک ردلعنراد دا وط کر لبد ردقلواورلپ ددا ل وات: ندءاعطلوارلئلوا

 ن” هل ءاز رکبو ایا یرادهد كهالالوسررکشا رک قلم للطعن یا

 2 هد هودو روک یدستا هرکب واو یدروئا هنک وا یس هع توروتک
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 صعق بوق رکب وبا ر دہەراوزک سذ شاوا میا-ض ندزک ایشا نالوا |

 وص ندنا هک حدفرب الا شم الوا عدا ضم هنسار جه یدتبا بودیآ ||
 كنسیاعت قح یدشا قیدص ردهد ح دق لوا یدتا م الغ كدرعا |

 للضوا كلاو هدا-بد ن دعس م دلح لوا هکر ر دباو ید لباد یکتناما |

 هللا لوسر یدیا شكو هب هو د لوایس هداوز لرلتا هک ش هودرب ساف

 هل وش هللا لوسراب یدتما دهس رلددروتک هنناق لسو هيلع یلاعت هننالص |

 لدروتکلدب اکا یب هلءاز وب شلوا عباض ك هلماز كنس هکم دتشا |

 یاس قح یدتنا نرم> رسهروب تنم عضو هزگ رزوا هللا یلوقات

 هزس یادت نح كروتک ورک ی رک هل ءاز لزمسیدرب د شرا هزپ یزم هلا مزب

 قدك دهس ترا واو تباتوا یا یدتلا ترمطح ھه و هر و تک رپ

 هب هنلدمزب هک وریدنامز لوا ل دنا هز هک رال فن وو لوا ی رعب یددا |8

 ردنوحا یلوسرو ادخ تنم هللا لوس را یدتزا دعس دتا تره بولک |[

 هر ندر لام ن الق ه درعا مز هب: لغلداا كس ندرع هلبام مْ ح

 حالو هکاکتس تراشد نسرلد وس یرغوطیدتلا ترض > ر دکر واک وس ۱

 رد ہد ر دودد كمال نح قالخاهکردو قی نه ود قازور«ةو ٤

 قفوم هقلخ لوا ینا یلاعت قح هیلدد كمر وقاخر ندقالخاهک هی ره ||

 دەس تورو مرک ییءهبردشابگ یلازر ات ةص ویار اکس یا ها ق > دەس یار دا د

 یدتباس۵ ن تبان ید, یتازرا ن ویکی هک هبادخلوا سام و رکشیدتبا |

 || راردا ند هلجج نی رایت وزع راس در مزب هدنیلهاج یس هل ب دەس هللا ل وعرا :

 مه رابخ هضقلاو بهذا ند اعك ن دادم سانلا ) ی دتا ترض> |

 ه دلو ند رال ازم هدلوب و (اوهقف اذا مالسالاین مهرابيخ ةيلهاجلا ىف |

 نا بعص هدن ادو دوخاب هدن-زمماوباو یدرویب تماسج ترم وا |ا
 هلا یم” ر هبده مر ادم رز ندنط یسحوراج یکر دا دیص هماثج

 یداوا لواه بعص كج هیعا لوق یا ترضح یدرونک هنر ضط وا

 مز بعص ی دتا ید روی هده اشم یل المرا هدنا نوچ ترمضح

 هدنل رم احورو ردند نب دلوا مرګ نامه کب دعا لوب ی هی دهوب
 زرلنایسم رانا یدلیالاوس ن دنااح دل رلنا بو شورا هنعاجر ندعاح

 راب دی د نیس-ٍوک نس بودیا لاوس ند رورس لوا ځد رلناو راب د د
 لقطر تروعرب ندرانا سد 2 لو سر كن ادخ ن یدتا ترضح

 4 یرنم #۶
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 یشا ترضح ( مج اذھلا ) یدتا بوئوط هننناج كرمضح یریفص
 یطر هه دص هثداع هدعضوء یراکحح لید یفرسو ( رجا كلوت )

 یدڈعلغا نوعا هرع یمارحا هشداعو یدلوا ضداح ا-هنعیلاعت هللا

 هرع نکلو هدا لر یهرع بو هرط ییجاص هکی درویاک | ترمضح

 | هسن رب یجح لاعاعیجو هبا ج هن رزوا هرو هبمعیچ ندنمارحا
 قرسو ها فاوط یی هک تب هد دلوا كاب ندضح اما هروتک

 هدرز سا كعا هرع یعرا هست نایلوا ید هک یدروب هدنعض ود

 كنرضح سد رانو ساوا مدق تبات هدنع رلئالوا ییدهو رویا

 مارح اه هرع بوقبچ ندجح یسیضعب ك رلنایلوا یب ده هانب هنب زر وکو
 3 رل ال وا ی ده و راب دل وا تا“ هرزوا قبا ىسضعإ و رلر داغاب

 | هداعطب بودا هج وت ندنع یرعشالایسوم وبا الا رلددل ام قاب هدنءارحا
 اتم یاب ی دنک هللا لوس اب هکب دتاو یدلوا ق الم هر لوا

 ۲ كنارابیخدنس یدتا ترمضحردقوب ماب رقاما ردمش 3 قلعتم هك

 تنها یذءامو لوا رتحم دوخاب و اب درفم نعد لوا كلاس هنقیرط

 یدروس لوزن هنلاز م یوط یذ ترمضح نوک هبنشکی ینوک یی درد
 || ند الءا فرطو یدلبف هدعضوم لوا نب زاب حا بص كنوک هنشکب و

 ید شرا هنس وو هیش نب نوجو یدلوا لخاد هر هکم ندادک هذن

 ۱ يظن تسلا اذه دز مهللا ) یدوق وا اع دو یدروک یک تاب

 | هد رشت هرععاو هعح نع همطع نم دزو ةبا-هءواع رکنو اف مشتو

 مالتسا هدوسالارع و یدروب فد رشت همارطا رعسو (اعرکنو

 | تکرح هلب اتش هدفاوطیکساوا حواو ی دنافاوط یب هبهک تب تودنا

 ا رهوی دانا تک رح هرزوا نوش هدرلفا وط یک ہرکصض ترد بودا

 | یکیاوبو یدابا سم نیاع نکرومالتسا یدو-الارعح . دقاوط

 ةهنسحهرخ الانو هنسح ام دلی آن ر )یدما ردهدنساراكنناع نکر

 ماقم هرکصن دک دن امام یناوطویدرا ریدنومآ نارا و ( رانلا باذعاتقو

 (یلص«مهاراماقم نعاوذح او ) یدلک همالسلاو ةولصلا هيلع مهار

 هنسارا كن هک تنم هلا یدنک ییاقمو یدوقوا نس هع ارکان

 هرکصناد هګاف هد لراتعکر ید لیق ز الغ تمکر یکباو ید روتک

 | دحا هللاوهلق) هرکصاد هحاق هد هبات تمکرو (نورفاکلااهباا لق )
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 ی دانا م التتسا نوراو هتناق دوس الا رکج هنن هرکصا دنا ید وډ وا

 ةورلاو افصاا نا ) یدلوا ناور ه:دناجافصلیح بویح ندافص باب و

 ادا هللا یکیدتارکذ ءادنبا كنیلاعت قحو یدوقواقنیآ ( هللا راهش نم

 ببخ هدت نج وا یدلیا یعس هرک یدب هبهو مندافص بود عیهدیا
 رک: توروتک هب همعک ب زوه-# دعیح هب افصو یدلبایشم هدنساقأب

 دج ا هلو كل اهل هل تب یشالهد>و هللا الا هلال) یدیارید بودا دیحوتو

 ههاالا هلال ردق یش لک یلعوهو رمغاهد- توءال جوهو تبع و یبح

 یدلپا امدو ( هدحو بازح الا مزهو هدنعرمصنو ,دعوزجا هدحو
 ۵ ردا اھا یدلواغ راف نددبهس نوجو یدردا هل و جد هدهو صو

 هانم نوک یا ورا هلوا لالحو راه-هب> ندمارحا رلنایلوا ییده

 لد هرګ مود رلنلوا یب دهو را رک همارحا نوګا چ هدنرلکد- | هج ول

 ندمدقم هن سذ نالوا مولعم یدعاکیرکا یدتیاو راهلوا یاب هدمارحا
 مدیارولا نولاص 5 هکمیب ده بوهرونک یده هل هک یدیلوا مواعم

 یبک کد دویح ن دعارحا سو مدیا را. فرصت هب هرع یارحاو

 شدرونکیده هل هجګاب نوچ نکلو مدرافیچ ندمارحا یخد ن
 هکر ددم را هتک و ) نب نمهدیج ندهارحا هتک دنا رحم ییدهمدلوا

 هةر رطوب اب هللا لورا یدتا بولاق هرزوا عاناتالام ن ةقارس

 هدا ایه هرگو 8 دوخاب و كهردنود هر هرگ تو درآ ےس یک نع!

 هنس ره هس ول ر- صوص یم هب هس ول لو ا ماچ كعا نارق

 هساوا هلی وب هدمه یدناترضح ر دکر ک هساوایب هلل وب هش«

 تلخد ) یدتا بو دیا كبش هنر یر ین: رلقمراب كرابعو ردک رک

 هدجحر هشا كنيلهاج لها ه د زوسوب و ( ولا موي ىلا جحا یف را
 روهج و ردراو تراشا هلاطبا ین: رکا ردند روه ر لا كيا هرع

 نیم رونک یده یژو سوت ترمضح ه>رکا هک رد ه- رزواثنا ع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ل ریمعبالاو ردشء د نوا بس قب رارط اخ ك عاج
 هلطو قورافلارعو قیدصرکب وباو ردلضفا نارفنالوا یراتخم لسو
 یرامارحایدناراشمروتک دهه ر هلب تعاجر ندناعاو رمب زو

 یده هلب هل راد نک نینم وا تاهعاو ارهزلا ةمطافو راب دلا ینا هرزوا
 رل داوا یاخ ندم ارحا یسا مع ند هش داع سد یدا راشامرونک

 ۳ ےس "9

 ی ی ی یک یک تر
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 ب واک ندنناجنع یضن ر لا لع هدانئاو و یدنلوارک داش اس هک

 یدروتت هود ح اقر هد یده سو هیلع یلاعت هللا لص هرس ویدشرا

 مدعا قن كکیدت كس یدسایلیع لدا تنهن یدتااک ا ترضح

 یخ دن نوصکنا نسشمامز اب یککیدتبا تین هل هدکب وتکم هللا لوسراب
 ( كيت لالهاک الالها مهالا ) مدشبا بولیققاعت» هکشن كنس یقین
 ردعدم ر ونک ی ده میحلیپ توئاغاب هج یمارحا ن یدتا ترمض>

 لع لوا مکبرش مب هدیده تولواتباث هرزوا كمارحا یدنک نسیلعا

 اکا شمتیچ ندمارحابویک سابلغ وبصع کب دروک یی همطاف طقم
 یدتنا هبطاف ل دقیح ندهارح|نوصن ی دتا نودا ض اّمعاو راکنا

 ید ترہضحو یدلبا ما کت سو هباع لاد هيا لص ربمغی

 هیلع یلاعن هللا یلص اع دیس هکر دراثم روتک هدب اور ی دتا قیدصت

 ینوک هبنشراهچو یتوک هبنش هسو ینوک هبتشودو ینوک هبنشکی سو
 تنه |یذهام هک ینوک بشین ب ورو فق وتد هک« یس هک هبنشجا و
 ندمارحا ندناراب و یدتک هب اتم بویج هلفاخیدبا ینوکم رک س

 هلل واهدانمنوک لوا ترضح و راب دنلغا مارحا هح نوک لوا رلناهح

 لوابوابق یب زام و ناو یی زا ماشخاو نب زا ءیدنکباو قی زاغ
 ندفدغوط نوکب ولیق نی زامن ع ابص كل هعج مودو یداههک هدعضوم
 یس هعح كيرضحات هکن دیش ا رها و یدلوا هحوتم ه هفرع هردص

 هب هي لوا یدلک هنافرعنوج ید ارا -ڈ مروف هدعضومیراکبدید هر#
 كنس هوداتیدرويبیدلوا لئاژز ندامس ط.سو شاوک ات یدروب لوزا

 ی دساک هب یداو نطب بواوا راوس اکا رایداغاب لحررپ هش رزوا
 هکیدروسی هد هبطخ لواو یدوفوا هغیلب ةبطخرب ندب رزوا هودو

 ردم ارح هدنسارا نکی رب رب نکو راض رو نکی رال امو زی راذاق لس
 تراشاهدنرابعو و هلتعرحوال یتددلوا مارح نوکوب هدیآوب هدلب و

 هک یدروب و هنتمرح لاک كن هروکذم روما هک رد راو تاالد هکاب
 مدوق هالا معانا بروما یلکود كايلهاج نامزیک تالوا هاک او تالبب

 نوجاناقلوا یمایرقاو لهاكناو ردثلوا عقاو هک رانا هدنیلهاجو
 لاطبا ند رلناق لوا ادتاو ردلطابو ع وضوم زرد هدنددص ماقتا

 یاکود نب راب ر تیلهاجنامزو رد ناق یلغوا كلراط | نة عین ر مکیدلبا ||
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 كيلطلا دبع ن ساسیعابر مک دعا لاطبا ادد او ردم ڈا ل اطبا

 | كقروق ندیلاعت قح هدنفح رك رلتروع یادم رک یدزوییو ردیاب ر

 | قحو ردزسشمرونک هرکح اکن تع هلا یم هلک كالا قق = یراثا

 | رکسفح ا ژوا ك رانا ل رس رد نسل 1 یراثاهلب دهع كنیلاعت
 | ز همردصا قاا یهسیک نکدیدتسا رم هزکشارف رس هکر دلوا

 برضوتا هک هل وشزس هدیا برض یرلفا زس هسبارارردصای قانارکا
 | یراهو کو هعهن فورعهردق كرلتاو هوا رهالخ هدنس اضعا كرلثا

 هد رک ارا ك زم ن هک رد ون ق-ةګ و رد هرکی رزوا لزم

 0 قاهارک و لالص رک هسروشداب كره هنسن لوارکاردک رک مسوق نسر

 هدم ایق موب رس هک ید روب و ردنآرد هنسل لواو ردکر کرک هسا ]وب

 دج رک را هسروص ندزمس نەت ر دکر ک زکه سلوا لاوس ندش

 | زکه سود هل هد اوجزس یدابا هلهاعهئو یدلیف یناکدنز هنوک هن هاکرس |

 | یناماو تا اتسر هکر دکرک كسا تداهش را دتا تاک ا ر دک رک |
 ترضح ك دروتک هشرب ر دنهصاو دا شرا طرش هک لواو دشا ادا

 2آ هتقرظنیازو نور داف ناچ نانا یقفرا ها |
 ۱ هاک ار كلب مالساهورک یایدروب و (دهشا مهالادهشامهالا دهشامهالا)

 || صالخاهدلع یسب رب كنار الی اپ ند را هنیک یرا هنس هیس حوا هک كالوا

 | یسب رر و قعاصوبا یتعب قلهاوخ كب هک, راشادنرق لسم د یس رب و |[

 هدن اف رع هک هدلاح لوشو كلا نمژ الم هیلسه تع اج خد

 | هيل الهلا تراخا تب لصف ما یسانا كسابع ن هللا د.ءیذشهروط

 | لواترضطح>یدردنوک دوس حدقر هترمضح لوا مهذعیلاعت هللا یطر

 لوا هکر اد دایب و را دروک قلخ هک وش یدګا ییدوس بولا دق

 ید روب هل الب یدشا مامت یب هبطخ لوا نوحو رداکد مثاص رورس

 یدشا مها هن هرکصادنا یدلیق یب زاغ هلل وا یدوقواتءاقاو ناذا ات

 ناذارب و هلعج هد قو ر ځد شیزام یدنکیا یدوقوا تماقا لالب

 || هةفومان یدروس بواواراوس ه هود هرکصتدنا یدایق هلتماقا یکباو

 ها امو حاحا هداعدو یداوا ل وشم ه اعد بوائو ه هل.دو یدراو

 | ینوک هفرع یرکب كرامد) یدتا هک ردشثربا هتوئو ید سوک
 || لضفا كل راكد د كرربمغب هلج نلکمدقم ندن و مب و ردي ساعد
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 (ر دق "یشلک ییصوهو دا هلو كاا هل لك رمشال هدحو هل الا هلال |
 هقرع كا اه قح ج هک ر دش رویب هدتلیصف كن هفرع مو و رد |

 قسیفح ردقوب نوک یکیدتا دازآ ندع4ج ی رالوق هدانز ند وک

 رول وا برق هناف رع لها هدننوک درع دج قطاو تچدر كا هکر دو

 دوصقم كتعا-ج و هکر داو ردا تاهابم هن رزوا هکع الم هلباراناو

 هکر دن وره ) مدنوط ینازرا هرلنا ه-سرارلد د هن رهن عد ردن یرادا رمو
 هفرع مول ی ودنک افا + لس و هيلع یلاعت هفا لص ربمغس ۱

 لر روخو كز مح نوکر ج هدا ز ن دنکی د كرریسة>و روخ ||
 كالاعت قح هکر دن وھکتا اکا لاح E مسخو |

 نکی دک ندن راه اک دوس كرلثاو رروک یتحر نالوا لزا هن روق |ا

 هک الم هد روک یی ارب> نوکلوا نایطش هک هدردب مولالا رروک

 هل دف رڌ رافک راک هتسا زا یی رلفص كرل:او رواک هوا هک وا ندنفص 1

 یدیشاغاب مارحاهعح هکیشکر ندرانالس نوکلواو ) نوکیا كنج
 لوا نامه کا یدروب ترضح یدلوا توف بوشود ندتسع هود |

 ندا ابعسا شوخ یو و طوحهدننفک كاو رلب دنیا نفک یار دنا هد اح ۱

 هدننوک تمایق یڈکو هک.دروس و یدعردنروا نشان كناو ی دتا یھ

 ندن رف هدلاح ید دلوا شعرات هنلافص ا كر هد كا كدا |[

 ییعلعت ج كسانم یشکرب ند د لها نوکلواو ردکرک هسالوا ثعب :

 روب هملح و یدلبا ملت ی كنسانماک |ترمضح یدلیا !تباط :

 لوا رلثوساوا تفقا دریراف دلو ففاو هد هاش ماا موق ره 3

 ( اعد مالسالا مکا تیضرو قم ھل مکیلع ثمناو مکنیدمکل تلعامودا)

 | كحاوفلوا سو هیلعی ام هلا یلص ریمغب ویدلوا لزاتیسهع رک تبآ

 رد رلشعد هک یدلبا ماعسسا نس هحار یاقتا هلاصولاراد هدنتخ ||

 | هدنافرعو * م لیق اذا الاوز عفوت # هصقن ید ما ادا (رعش,) |

 ید ز ندماسا هرکصندلا یدابا بورغ شوک هکیدروط ردغلوا

 هکر دن وط  ردکح 3 وش ی د راهم كنسهود بورد هدرآ كنسهود

 هدک دلک هر شول رب ی ديا شفق اب ھت س هشوک لحر یاب كن هود |

 هعسر هدلو و هعیح هلن اتیمآ اب یدررب ویلاص ین راسهم كن هود

 ,دیعشلوا یدیا لو یناج لوصكنا هکب دشربا هنغلوق عا طرب یتعب
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 داد رم نواوارا وسو یدل آت ء دآفیهخر ویدلباءوضو صعود ندود

 یدلبع ولط مات یدل ویک هد هما د ره یس ہیک یسنر| هعجویدلیف

 یدلک همارلا رد شەو یدلیف هدنا ه دغا وکار ن: زات حاص سد

 دیم ګو رکو یدلوالوغشم هباعدو یدروط تولود هب هل. يزول و

 ساد م ن سابع ید رغاح اص مات هکر دا فو وتر دقا واو یدابا درح و و

 هدن رخ آكن هف رع موب )سو هلع یلاعت هللا یلص هللا لوس ر هک ردیاتباور ىلا
 یدلبا بلط ترغغ«ندیلاعتقحو یدلبااع د نوح ا تم اهدنسههآ دیع مون و

 دءدفارأب یتیلاظعالا مد هغارا نم رله اک كرلتا هکیدلک باطخهرورسم لوا

 هللا لور ردک رک مسرب ویلا ندرال اظ یداد كرام ولظم نی افیفص

 | ادخیا یدتیا بودیا شا هبادخ هاکرد لسو ه.لع یلاعد هللا ملص

 | تورو تثج هرلم ولظم هدنس هلباق» یل ك رالاظ سیا راب درکا
 هع ونو هکر دقاوا ترضح هغاراب یرللذظ هرکصندقدلق دونثوخ یرلنا

 هیاعد هن ی دلبا ع ولط حبص نوچ یدماوا تباجا یدلبا یرازو اعد
 یدرونک نب رخ تباجا بواک لیت اریجیدلنا حاطاویداوالوئسم

 ید روپ مست ب واوا تفو شوخ سو هيلع لات هللا لص ریمغب
 ردیرلیدتارل,دیا هدخ اف كتر > لوا امهنعیامت هللایضر گورکب وا

 مس هدنع اس وب ڙک ره رک ردنع اسر ول نوساوا ادداکس رع ردامو

 كنسیاعتقح یدلواثعاب هع هکیدلوا عقاو هتسا هن لدمشءامروب

 كنادخ اقیقع یدعا رورس لوا نوسلبا نادنخ هشیمه یکی راشدد رونم
 لوبق یاعد هدنفح مما لامن قح هکر دلی نوچ سالبا نالوا نعد

 بوجاص یقاربط هنسشاب تخت دب ید هغاراب یب راهاک كرلناو بودنا
 مع نب یعرفو ع رج لوا كنا یدسا اعد ها روو لب و هودنک

 ¥ دنکوع وع كسو روت دن اشف هم (تب) ردرلثعد هک یدرونک

 ندرعوطنوک رورس لوا هکر دلقن # دنز دوخ تغاخرب یسکره #

 یاعت هللا یطر یسابعاان لّصفو یدلوا ناور ندم ارا رعشع مدقم

 قجالعوا لج تاغو هدنف واوا لّصفوید ردن هند را كنسهود امهنع

 هکی دا لاوس ندر > ترور ندنس هلو مەخ هدلحوا یدا

 نوعلنا نی رکا ردقوب یتردق هکفک هج ردراو مای ناوتانرپ رب
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 سو هيلع یاس هللا لص ترت یرول وا ماچ درب رویدامج

 یدردیا رظن هثنناج رلتروع « دلع لوا لضفو رولوا اج لب یدسعا
 هف رط رخآ ن دشناج رل روع نب زو كل طف هليا لرابم رورس ل وا

 رادعمر نسهود ترضح یدشرپا رس نطب نوح و یدرردنود

 بورک هلو هنر وا ندسک هب ارك هرج رکصندلا یدروم هحهداب ز

 یدروبب مايقهتتنس قع آ هرججو ر دهدن رق هرج هکیدشربا ههرجات

 یاصح هکر اشاطهد رخ یکن درش ود نوګ!ت رض ح لوا ك سابع ن هللادبعو

 بودیا مبکت ر نوعا شاطرهو یدنآ شاط ید یدبا یک ف ذخ

 هدنتمدخ كيرضح لوا هماساو لالب هدنامز لواو ی دابا عطف ةت

 یدال یسل رب بوتوط ءا كنود هلرورمس لوا یسپ رب رانا رابدیا
 م و بوبقوا هبطخرب هدام نوکاواو یدردیا هکلوک هترمضذوا هلا

 یضارعو لاوماو ءامدء رګ هرزوا يیدروب ررقم ه دنس هبطخ هفرع

 ع اسا مالک كناطاس هکید ر وی ماو یدایق ررکم هلهجو غلبا
 هیابا تاوعد ی رش ههالاب تک هکعادام دما تعاتطا هنن هاو

 | هرکصاد هتسوب هک داش نکذرک وا هحوبا ند یعح كانم هکید روم و

 هفاخ نادناناس و لکشو تدفیک كناو ن دااحد ح ورخو ي دیا ج

 نیز یلاسءت قسح هکیدروب هد هبطخوب و ی دليا رازنا بور وربخ
 دن.ه لوا هن یدع هسا هدیه هن نامز نوک یکیدتا قاخ ییاعاو

 هکیآ يوا ا قیر ر ند هلج لواردآ یکیانوالس رپ ردشعاعوجر
 یآرب درهم ندهرح رهشاوردمرح رهشا ر دمر عو هے خا یذوهدعقاایذ

 هکبدروو ردهدنسارا لنابعش هلا هرخ الا یداج ردرصم بج ر جد

 | یرکلاعاندزس نکب راک دور و رسهشر | هرکی i زس هک هلوا ر
 هللا ّمه هلبا رکن رب رب « رکصتدش کرد راز سا دکحهدیا لاوس

 اک ها ولجا رکو تلالض نب و لر کد وب رب و

 يلب ماسه هلا لوس ر اب یی رايد تبا ب اجا ( تفلب لهالا )
 هنب و لوا دهاش یهلا یدتا ت مطح دتا عیلب هزب ی راکحمدا

 کرانا وا راج یکی رانالوا ریضاح ہد تاچ وہ هک راثکزک ی دشا

 ن دزس ی رازوسوب هک ردقفح ار ز راهدنا لفن یرلم الک ر کک دیا ندنب

 هداب ز ندرلت دما ند یرازوسوب هک رولوارادسوک هن ندرلن دیبا
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 نایرقات یدسلکهشرب ناب رق ترمطح هرکصادنار دا طیضو ظف- |
 ندنع كناطن رم ىلع هلباررود یکندرونکند هن دم كنرضح هیلبا

 ترمطح نجوا شعلا كز هود لوا ید اهودزو یو كز هود یکىدروتک

 قفاوم هند دع یراهنس كنرع ی دنک رلناب رق لوا یدازاغو هلیلا كرابم 1

 كرابم و یدازاغو ىلع یدلناعا هب ی ید ساد زوئواو یدشود |

 صد لثشاب كرا ھو یدلبا تەق : یب ره طم یوم ںودنا لار نشا

 ی رالیق كنفصار و یدر و هب راصاا مط و | ی یب رالیق كس رادعء ۱

 ةر دن یار ت زم هل رب ره كاران امنو یدرپ و هارهط تاجو |

 ندنرضح دیلولا ند-ااخ هکز ر داو یدرب و لیقرشکباو لقرب
 ربت ینااتروس ینازرااکب ییرالرق تاکیکراسبم هيصات هکیدلنا اع دتا |

 8 شخ رانران ینکوسچار هدب رب فاز (تبب ) لسی مناجزرح بودیا |
 لوذبم ییسعلع ل دلاخرورس لوا شڪ راکزور هيس ناغشابعب یرات

 یس هبق اط یراق لوا جد د اس یدر واکا طو كس هیصات تووط

 روصتورفظء یدردا هلج هک هلم دره هرکصت دنا بودبا هیبمآ هرجا

 ناب د هودر نو-ایرانو ا دیک تره هک ردلوددمو یدرواوا ۱

 كیا دک او ی دروج حبذ ی د نوف یکیا نوکلوا هکر ردناو ی دلبا |
 ا ا اب وراندقرف نی رال یسطعب بو دیا شارت یی راشاب یسضعب

 اعد هزکرب هرلذاترفو ی دلباع د هل-تجرو ترهغه هرکجوا هراندیا شارت |
 یکیدا ناب رد ی دا صاو یدیشعا ۰ دنوک هی دح مکس یدانا

 ندا كناورلددرمٌشن د دکلموجر توس" هراپ در ندنرب ره كس را هود 1

 یییصع هدیده نوجرایدتا لو ات هلا یا عییع ندشاب روشو |
 یتیرلتاكرناب رق لواا ی دروب هبیلع سل یدیشاتق كب رش هو دنک |

 ندره-نسذ لوا هاصفو یدلبا تسگهقلخ یی راوجو ییراب ردو |ا
 هلو یدروب ماهذا ییئرجا اکا ندر هد یربغ هکاب یدەر و جھ

 كەلد رمو لکد 4 ره نطیالار دقوم یرب ره ك اورع هکندرب ورم

 یرلفاوز كنهکمو یر ره كنانهو لک درس نطبالا ر دووم یرب ره

 اھذع لاه هللا یطر هو دص دشداع هرکصادنارد رب ناب رگ یلکود

 سد ۱ یدیاراو كانم هدیا کم طر ی د-)یف تط م یرورس لوا

 هلل وا بواوا راو هرگصتدنا و 1 لال نوعرح ن دمارحا
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 | قاوطهضافا هدلاح یغیداواراوسو ی داوا لخاد هب هکم مدقم ندنزاغ

 | ب وراو نیش هرمز ه اجو رار د ید ردص فاوط هفاوطوب و یدلبا

 || هرکی ر زوا كفلخرکا ندمرهز هاح لوکح بلطااد-بع ب یا یدتا

 كنرضطواسب مدرکجیخدن ند .زەز هاچ یدیایلواقوخ یاحدزا
 ید هیهیامس ذدو ی دچا ندوص لوا رایدروتک وص هعوق رپ هتناق
 تاب تولوا رهاط ند طح نوکلوا دن دص ةشااعو یدروس تمغر

 | نە هل هک رلید- | لاو ند مع> نوکلواو یداداقاوط ۳ وک

 || یركنهضافا فاوط و هرزوا ىر كسحذو هرزوا مذ كفاوا شارت

 ردقو ماو ج رح هدناوج كرا هلئسموب یلکود ترضح ندنمدقن هرزوا

 هباشکب و « دنسسدفاب كننوک یسنریا هسعج سپ ی د رویب باوج ولد
 : فلش ثسو عدس هک هننشهسو هدنرلنوک هشودو هنشکب و هدئس ہک

 | قب رشق مایاو یم مابا هرانوک جواوب و ی درویپ تماقا ه دانه دننوک
 | نوچ هرج ره هرکصن دااوز تقو نوک ره دنا نوک حواو و راربد
 | یدنآ ی هرج نالواهدشان كفبخ دجسم اه_تاو یدت [شاطرشیدب
 | هرجو یدروب فقول «دنناب ه رج لوا نوعا كنا امد هدنقو لواو
 هنیمر هبقعلا هرج هرکصادنا یدن آ هرزوا هّش رطو جد ییاتطسو

 | هرج رهو یدهروب فق و نوا اعد هدهرج لواو یدروم ماف
 ا اکا هکنوک باشد یو یعلیا لدرع هک زردباو یدلبا ربیکنرب هڪ دنآ

 | هکن وک یسنرباو ی دوقوا هبطخرب ترضح ن وکلوارارید سرا موب
 | یدوفوا ید هبطخرب راربد ع راک الا موباک ارد و کک یم جوا لدیع

 || ی دروب تتصو هعلخ وب د ل دا کالبا هماحرالا یوذ ه د هبطخ لواو

 | نوجا ییصم مزمز هبیاتس هنع یلاعت هللایضر بلطاا دبع نب سابعو

 مانا و یدرب و نذا ترضح یدلبد روتسد ندنرمض> هکلدصک ہد هکم

 | ترضح زرد رفنلا م وب هنوک لوا هکینوک هبنشهس یرخآ كق رشت

 | یدرویب فب رشت رارید ید ےطبا اکا هک هسهطوم ی راکدید بصح
 نی را هکیدشهروس هر هماسا م دفع نوک رب نده رشد هعضوم لواو

 تار رم دن و لک مسروج لوزن ه دش رق كع اک نب ہدہص ع

 a د یاقنا ن رستلوا صا هب ودنک عفاروبا یل وق یلدازآ

 ۱ یس اک هور ا_هح ( هصقلا ) یدیشمروق هءهضو» یکدید لوا
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 هک 0 ءا قا و-ط ین دیک تد هکر ذشس | اا ھەل توپ رادهک ,دبصحم

 یسودنک هلتداعس رجلا یلع ن وک ه.نشراهحو رل هبنک بوهبحند هکم

 كنهکم و ی دارا یعادو قاوط م دةم ندع ص ع ولط ب واک هر هکم

 هح و یدروږهجوا هداج ثب لم نداو یراکدید ادک ندقرط ییعاشا

 ۱۳2٩ فاش(« در وکار او ید رووا نوک نواهداکم ٹر فخ معاد ولا |
 ةکملهااب مکنولص اوما ) هرکصتدزا هیییدلق ہللا مهقرهو یدلبا

 ن د هفعح جاو « دنعجا م یاشاویدارد (رفس موق ناف

 ناراب ه رک ددد داق ه داق و لوا یی زا هل وا هدنغانوق جر دغ

 ن نعد ( مھ فلاں نینمولا ىل وا تسلا ) بودا هجوت هتفرط

 هکر دلوا د تیاور ر و یدد متد لوا ندنر فن ودنک هرلءوء

 ب ودا تباجا ځد نب و رلیدشا توعد هاش ملاع یب اب وک یدروی
 یکیا هد زکارا لزس ن هک كلوا ءاک اوال م داوا كج دیک هباش ملاع

 لها یسب ر و ناو یا رب رد مع ندنرب رب هکمد و هند مظع

 ه د رعا یکیا لوا هک كدیا طا تاو لرو ڪک هرئعصادت سد مطب

 تیاعر هلا تیفیک هن هنقفوتح كرلذاو ردک رک رک ها اولا ندزو هل

 ا نر رنک ره ا ی لوا ۱ کک
 هک افشح ی دا١ رکصذدلا هعشر ا اکب ہ دنرانک كنضوح رثوک ات |

 كئیلع ہ رکصل دلا عسالوم كرات و٥ عیج نو ردعالوع ےب یلا عل قح
 هالاو نم لاو هال ه الوم ىلع هالوم رس ن ) یدتانووط ك

 هعم قلا رداو ه رمد نمرصااو هل ذخا نم هلذخاو ها داع ن٥ داعو

 لع یا یدتا ںاطخ نی رع باک ودق هکر دب ور ( ناک ٹیح

 شا وخ ندرس یار زاور ( رعش) لدلوا یسالوم كنهنءهومو نم وء ره

 رودوا ت وادعلدز ۶# هالاونم لاو درماوجیادک اخز # زاس ان
 ه داور *# هاداعنم هاداع جنز ین ظا میز # یروخ هلا راد

 ده رب ه دو دروب تعجام ندعادولا هج 5 درا-ثهروتک

 یدلوالخاد هیدم ندنلوب سرعنوک یسنربایدلدهآ هد هغیلطاوذ

 هدحو هللاالا هلال ) یدید هدک دروک داوس كلهن دمیزوک ك را: |

 نودباع نوبان نوب آر یدق خلک لیعوهو داو تزال لكن مشال
 تازحالا مزه و هدمع و ودع و هل قدص نودءاح ات را نودحاس
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 ین یل هللا دبع ن رب رج مسو باع هللا صربمغی هدلاسوب و) هدحو

 ندنراکب فااط هکیدردنوآ هح ن روک ان ن ع51 اوڏ ندع لسد

 | قلخ قوحو ی درد,ا یساوعد قاد رکن عالکلاوذ روک ذمو ید كر ۱

 || نکیهدنناقكنازوتهبیرا واک ار رج رداق:یدنارلْلوا میطءورلعانب کا

 | باطخ نی رعانعالکلاوذویدلبا تافو سو هیلع ی دن هللا یلص ترضح
 قل ال> ر عی دا اق ب واو ارم ص هذو رزوارفک لد هننامز هنع امت هللا یضر :

 | ع الکلاوذ ید اراویمالغ كم .رکسنو هدنتهدخ كناو یدلک هب هن دم هد مانا

 كِترد ن د هلج لواورلیداوا نام٣ ن دروغوار هللا یرلمالع هلج

 یکی رامالغ نالف قاب عالکلاوذ یا ی دعارع ی دلبا دازآ الغ

 ییکناد یکیاو مي هریو دقن اکس یتکناد یکیا كا راسهب ك رانارب و اک

 کاح ماش ینکناد یکاو نوسرپ واکس مهزاب بوتکم هنلماع نع جد

gn 

 ی

 ٩ نوح عهدیارگفایرپ و تل هم نوک و اکب یدتا عالکلاوذ نور و

 | نوک یساربا یدسابا دازآ ید ند را الغ نال ناب یدلک هنازمم

 هل رکفو یأر هکیدتا لاوس ن دنارع ی دلک هنسلحم لر ع نینمولارما ||

 یاالوا كرکب هرلناو اکب یلاسعت قح ی دتا عالکلاوذ یدابارارقهد هن |
 كیلاعت قح نس هل- ج یدتا عالکناوذ هجا یدتارع یدایاراتخا ۱

 | نس شبا باوصلزوک بودا نی اک قورافرعمدلبادازآ نوصس اضر |

 ا ناکردراو مهاک م ظعرب مب نینوسلارماا یدتا هرکصت دنا یدید |

 : رده کک یغنق كکدد ی دتارع هاناوفع يا یلاعت ق> هکنرعا

 مدا افتحا ندتعاج ندا تدابع اک نو تر یدعا عالکلاوذ

 : رلبدروک یب نوح م درتسوک هرلنا یمودنک ندناکء کور هرکصادنا

 | قحو هب وت هلصالخا ی دعارعرلیدتا «دهاکب یشک بیرف هک زوب
 ا نادهانک یلکوکو كا هیوت هلصالخ الرد تبانا هنهاکرد كنيااما

 هلم انک روا هلوا بیس هغاراو دیما هنترفغم كيلاتهذ قح قمر اب وق

 | ندموقودنک ردپ تیاو ردوادن ناولعهدهسبارولواقوجو مظعردق
 | ع الکلاوذ هلبارا هی ده یبهاییب م هلق مب هدتیلهاج مابا یدتاهک ندیشکرب

 || تاقالع هلکنامدشالوط هدنسلاوحیرمصق كلا لب ر ورلهدردنوک هنت او

 | كلا یدنروک هّق-خ ندنماپ یرمصق م دروک هرکصا دنا یدا وارسم |

 هدههاکا یس 4-ج یدالاق هسوک ك دما ہ دج بوروک یتا ن دنموق |

 هک ینا ¥ 4%
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 شکل " یی طلسو شاوا ن لسم هکمدروک ینا هر کے دد دہر راد تا

 فر و ا او و نصا ةر كاا تولا تا کالیهردرناو
 تاک دق ,##اذا ین مو لکا ھ انا ا ذک تالکاذا ا دال فا 0 دیک

 ۱ اذ,> ن وەش ى تادب م#اذ لب اش ا( سانلا منا نھ لد اذا

 لسو هاڪ ل یل هللا یلص لرامغر هداا س وب و *% اح امد اده

 : هدک دشرپا درود كن رمضحزوسود یدان وط نوا یو لهه ربا نر

 ۲ ید یدتا هرکصت دک دشا او درج ه یاعت ی ادد توعیح هرم

 تندسهکزب ر داش کا ندنر هن اشد تاتملاع» ق>شاو" و یآ هک ردوب

 راردو5رو یا رللوک كنيلامت قح ن . Ke ا وط نوا یامو نوا ای

 || بودیارکذ ییلاءت ق> یدانوط شنوکو یآ هکزس هروک نوچ سپ
 ۱ یجرشس ی دصق یافو كتمشاراوزس هل وا لوخسم هفاتعاو هو رص 1

 ۱ یاس هلا ج نارو:لوارک ذه دل ندو یم هاعااکا كرمط>و

 یرلساما كنا ۵ دن روصیشک رارب السا اع لیارمح هدااس وب و %

 | یزوبو سوخ تیاغب یسوفوفو هاسیس تباغبیرالروو ضا تیاغب
 1 فسا جو هیاع یاس هلا لص رمق بولک یدىا بوح تاب

 : نان كناورل:دروک ینارلناوارمطاح هد سل هکلب وش یدلوا لسحاد

 ۱ مکحوددر د ردا هات هک ی دیعوا روس تھا هدنا ارز راد دليا بچت

 || ردوار نالذان هکیدلب نکیدبا یک كلا ھسیک رب چ ندرانروکی اورا دیا
 هل وش بواد دا كع مالسلا ىد اک نیب نوح) ۳

 ۱ هکیدروئوا

 ۲۱| در الس كنا ترەح ىدا لصتم A رر د ثكارمصح یزد

 | م الساو ناعا بوي هرزوا یراقلب وا كت رم یب رالا هرکصندک دتا

 | ید ترططوا یدعا لاوس ندنرلتمالع كتمایقو تءایقو ناسحاو

 دادس A دخط بولاق ند:ساح ۵ دکدر_ و باوج هنن رالا وس هح

 || رشط ناراب كروتک یب شک لوا كراو یدتا سو هیلغ هللا ی ص ماع

 : هک راب رهردا۔ اربح وب یدتناترمض> رب داو رابدارا هک ر دقاو' تویح

 مدم هل تب ونو هک الا مدرول ب بوب الک اھو هدنروص ه یدر واک ه۶اق منب

 || هک ردلوا ی د تیاو رر ور دایاربج هکهد اب یدلوا بلا ن وجو
 1 ندا لا Rs کر لوار عاب ا نی. رگ هنر کصادنوکح وا
 سس حس
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 یدتیا ت رطح ردابعا یلوسرو هللا ی دتا رع کد ىدا ےک ی ڈک 1

 ید هکعا ماهان د هرم ردلماریح

 كنرضح لواو یداقو كن هنس یر نوا ندنر ڪه م

 چ روتاواناس روا نالوا قلعتم اک او یتاف وہ یتوء ضرر

 ضر یدلک ه هن دم بوئود ورک ندعادولاه> و هلع لامت

 یکل هتسخ كارضح یدساوا ضد م هلا كل هتسخرب یرمغ ن داتوم |

 یس ه.عاد تو هدر هسک یطعب تولوا علاش 0 دعاوحو قارطا ۱

 دوشاویدشا دن و> ن هعلطو یک هیفنح*هماس# ندلتسیدلو ارهاظ ّ

 ثراسطا تان حا“ یان كنا هک ید تروعرب و یکی سنع بەک نا

 کی هکی کیا رد هلتسار ز ی دررید هماسع ناتجر هب لسو یدناهبيگ

 هکر دا وا یر یس هصق كناو ردنا حر یدا لشاحش نروتک یو

 ىد-اکە هندم هلع اچ هفنح ی ناوسعود هنس یحت وا ندر ڪه ۱

 هل سەرما دلوا ناس نواوا لسخ اد هن لع كئرضح یوق نوحو

 هرکصت دب دک دحر کا یدنسیاو ی دابا فقوت ه دل رب« بوږا فلت
 رور« لواو مرا تعدام کا هسردنآ صا وقت اکب ی صا تعوکح

 یدا ند هلجچ لوا ساعتی ساق ی تنا هک هلبا را هسی صعب ندناراب

 لاداعرخر هدا كرام كارمطح و رلددراو دنا زی كن یاس ب وةلا

 هیلعیلاءد هلا یلص اع دیسیدبا شهر ونو ا هدنسارایموق ليسو ی دیار'و

 امرخ و ندن رکا یدتاو یدروط هنحوایئاب كن مایس نوراو لسو |

 یهتسا یکیدتار دشناکس كيلا هت قح نسون نمرب و اکس كس هنسا قلاد |

 یسهماا یلاعت قح كسداروااو ع اص هرکصت درک او نرم هدیاز واحم

 كناو یتا هکنس هسوک لوا نس هکعردیا ناکن یسرد وردا كاله
 ترضح هک وداحورلبدروک هد هعقاو اکی یراهئسن قح هلوا هدشناش
 ندااطوا یداراو كز الب نوتلاییا « دنرالا هکیدیشهروک هدتس هعقاو

 هکر لیدتآ م اهلا هترمضح هددعفاو لوا هن یداوا نیک ترضح ||

 لرلکزالب لوا نوجیدستارورس لواردیا یوار روفوا هراکزالب لرا |ا
 یی هعفاو ل واو یدلوا دید ځد یسکدا م دنامش م دروفرا هن رژوا ۱

 0 یسا رب دوسا ید ادص بحاص ید رب 1۹ 4 اذک یکبا م نإ را ۰



 هک ۲۲۸ %

 هت رم طح های سړک ردلو اید تیاوررب و ( ردهاع»یید دماع بحاصیحد

 ۱ تموکح ه رکصا ددد نرضح هکیدلبف ام دل تبغاو ی درونک ناما 1

 هدنالو سد ی دعا لو ساعا ترمض> هلبف ضا وغن اکا عا

 یلاسعت هللا یلص هربمغب و یدلبا توې یاوعدبواوا دت ره هدق دراو

 ماتسه یلو-سر كنادخ هک ه رزوا بولسا وب یدژاب هءانرب )سو هيلع
 نص كنيهز دعداما هالا لوس ر دم ب وتکم و ردشازاب ندشناج |

 یی وتکع لواوراردیا زواجتو یدعت شی رق نکا ردگنی رق نصذو رد
 | نوچ ر ورس لوا ید ردنوک هرضط وا بور و هللا كنشک یکی
 لالوسندرشکی کا نروتک یی وکه لوا ی دلو! فقاو هلو عه كب ونکم
 ترمضح ردراو لیرایدناا رلنا ردصراو کیداقتءا هقلاسر مب هکیدنا

 ۱ ی یو لیسه رلر دنا رانا رم سه د داتعتعا هو هدنع> یاس یدتا

 || رکیدبا هشءالکد یا رکا ی دنیا ب رویپ میت ترمضحردککی رمش
 را دزاباوج هن وتکم كل دل دس یدننا ما سد مدررو |یزکنو ب زس نب

 رد زاب ندادناح هللالو سر دیش نوت کمو ) هک هرزوا هه رط و 1

 | هتکیدلید ر دکیلا هت قد نيم ز هک ردوب قیتح دعباما هبا دک هلیس» |

 | یل ءنق> ك دشا كاله یب هماع لهاردک راک مهرپ تبقاعوا مخو ر رب و |
 || .رزوا یرفک هل هک ردلقن ) نوسلبا اله یراتلوا عبات اکسو نس
 || یراک كلا یدلبا تاحر ندا-ید راد ترضح نوجو یدلوا رصم ۱

 || رلید رو: زاما 6. را هيا هداب ز ندکب ژو هکیدراو هدر ر

 یدروقوا هقاحو درد هللا مالک توروتک هرب رپ ی هفرخرمو ههوع تالئو

 ر اهطا هدنلا كنایلاء"قحیاداع قراوخ یسعع كند وب تار و

 هدبعشو ره دوخا و حاردتسا لاو>ا باغ نالوارهاط ندنا یدلبا

 هب وب رلط«ب و ی دروا ولا هدا ز یتا رن ع هلمس*هکرارداو یدبا
 شکل وا عطقو ندب ادا هطروء هب هشیشراط ی زا ادا هکردراذء د

 وادوس هی دردبا ی وعدو یدیا هلیس*ندیا لص و ییداسنف سوق
 یدباررد مراغص ین: رادود كرلنانی رارواک هع اق بونا ندغاط راکیک
 | هک رویدباامد ندملاعت ق>-یدتا بوراو هثاق كلا تروعرب هک ر دلو

 | هموذ ید کد ار زهلوا اددپ تکربهدرع راجاعا امرخو هدرع راوص مر |ا
 یدرواوا هداب زی وص كاب راوبق رانا هللا یبسیساعد كياویدردبا اعد

 ےس س

 ۲ ۳ ٤ 4 س و
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 ند وق یدتبا تر وع ی دردیا اع د هلته ه دڅ ی دتا هل سم

 ی درویفوا اعد هش رز وا كبوص لواو ی دیار راعج وص هغوقر
 هب ویق ی وص کیدا هڪ 2٥ تو دنا هے2۵ هلا وص ل وا و

 دل وا جد مایس» ید رواوا قوح وص كلو لوا ید.ا رکود

 لواهسک ود هب وذ دف ره ف وص یک دتا ضعت واود گز میس یدلبا

 بوراو هناق هل -*یشکر و یدروا و ابلاغ بوتاب هنیمزرعف ییوصكنویف
 هلتکرب هشدالوا كش اه ادجارز رپ واق اعد هلبا تک رب همولغوا مب یدنیا

 كنالغوا لوایدافص نشا بودبا اعدهنالغوا لوا هلیسیدر دیااعد

 یدارارروتک هن ق كن هلم هک قع الغوا كحوک رهو یدلوالک یشاب

 یدیاراقوص هش نغا یتغامراپ دو خا و یدزدنامحس هليا شاب كن هلو

 یدرواوا ادپتنکل هدناید دوخا ویدرواوا لک یشاب كغ الغوالوا

 ییدستا لابعتسا كناو ی دلا تس دیآ هدن ات سوب رپ تب ونرب هلیسم
 ید توا هدناتس ول لوا جدر رلد دحاص هنا سو لوا یدوص تسدیآ

 هدو دئلوا لتف هطس رعاشر ندنموژ هنن> ی هکر دبا لقت یلیھ س

 ینها 3 هما غا كياع نوا ( رەش ( هکر دش د و هر كا

 ىليهس # هءاع نم ملط شعشااك # مهي كلة # ه.ام یکر ىلع

 سوکعهو سوکنم هل اب یتا ا كنا ار ز ردشاب وس نالی رعاشوب ردنا
 ید ازار دنااقا| نی رایرغا كرابمات كلا نوعا ربت هنس وی كەوقر یدیا

 ىلا كرام هنشاب ثذحم الغوارب و یدرواروا یج آیی وصولتط كورة لوا

 | می الغوا یکیایدتیا اک | یشکر ب تب وار ویدرواوا لک یشایهسروس
 کت لوا یدلنا امد هلنئسم رب وای یسأعد تک و هده> كراتا رد راو

 هب ویف یسدرب و شع دروق یبرپ كشب رالغوا هکیدروک بوراو هناز
 بوراو ند هلیتسنوب رغایرازوک ید كل هور یو شاو ا كاله بوش ود

 | کیا لاحلا یف یدرو ه را زوک كلا ىلا هلس ی دابا بلط اة

 هنءیلاما هللا یضر ود دص رکب ونا هصقلا ) یدلوا یگابوراغایرازوک

 هلا رکشل بب رق هک رک: یدیلولا ندااخ هدننامز یفالخ یدنک

 یرکشل رواکنج كب قرف كن هلیس یدردنوک هش رزوا كل های«

 هکلی وش یداواعقاو ههظع *هلناسقم ہ دن سارا رک ثا يکيا یدناراو

 لوتعم ندلرک ثا لدلاخ را كيب و ندن ركشا كن هایسهرا كب نوا ۱
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 ۱ كل دااخ یرکشا لن هلیسم هکلب وش یدلوا مق او هرلنا لسه تع نها دتا ی داوا ۱

 هل. اک :ةء (یلعوالوولهد مالالا ) راک رخ ارلیدتا ط ص تور ج :

 كباطالا ند ز یا دنرف كل رع نیم ولاربعاو كساء“ نب سنی تباث
 رافک رخآ هلسهطاو یراکلرو الد تاکدام نیءار یشادنرف كنساا و

 یدنفص هل اتسوب ر توراو یدحاق هلنعاج ۳ نه تواوا مرچ

 یسحو یناق ا نن هوجو راب د شود هند را كنا هورکرب ندمالسالها |

 اک ا جد یش شا رب ن دراصااو ید 14 رج و ه دیس یدبا هلهور ؟ نوا

 لوا هک ردلوعنم ندیشحویدلوا لوتمندجنز یاب هلبس#یدروا ملقب

 هکر داوا جد تاوررب ندشحووید د ( ۵:1 | إعاكب ر )۵ یراصدا

 اکی گالساو مدنا لت ی هرج نا ی 0 زا احرك یدتا :

 ندنء وق لر هاتسم کرار دیاو مدردلوا ی واسم ەل نارد كفاخ ِ

 (دوعالا دبعلا هلتفدق هانشواارمما آو ) ی دتا نودا دان رفتروعرب

 دلا ےک و دد دلو ریسه دلا لیلح مجد نوا کرا روتک هدشادز

 قب دصرکب وبا هللا لوسر *.ةیلخ یهوروکرب ند هفنح نب داو نا
 هرس ج نایسم هکیدتا لاوشند رلذا رکب وبا در دنوک هنن روص>

 یل عدفضا ) یداروفوا یی اکو یب راد دارا یدیهروقوا هدر

 نيَو نيطلاالو نی ردکت ءالاالو نيب رمش تارشال نیت 6 ىلا قا

 شا رو نکلو فعد شا رقلو ضرالا فصذ انا نعت هبودعلاالو |

 هروس تاب راذلاو هر دنع لز هایسم ثب ولر هکر رداو ( نودتعد مو ِ

 یدلبا فیلأتو عج ینالکوبهدتس هلباقم كنا رلب دوقوا ینائاوا كنس |
 تانح اطااف اک تا ر اذلاف ارمصح تارصاطاو اعرز ت اعر اذلاو )

 دعا وانعم وإ اها اعل تا الاف اد ر تادراشلاف اري تازب ام اخ انعط

 تالکوب قیدصرکب وا (ردلالها مکقبسعامو رب ولا لها ییع اضف |

 یدیشعا هارک یزسلنااک ع ونوب هلیسم یدتا نودا بچ ند هلطاب |8

 رلب د اطاکا موقر یدانا توبن یاوعد هدبلهننی حاج »ایا و 1

 قافلا هلکنا تعاجرب هسردآ ضرع هحاصرکا هکردقروق هاسع |

 هکر ب هلا هی ده هنناو حاج“ سد ررواوا بلاغ هب یدنک بودا |

 لو ییکلید كلرانا ید حاس ی داد یا ب وردنوک |

 یک او 9 وک EAS 9 ی به نو دنا 1



(MNF 

 | < درون ید فا راز وسا وح ابص نو

 ا لوا بودا ش دوز 1 كد هننامز تم 9 ۷21 هر واعم هر صاد ایسے اوس

 ۱ او یدلوا مالالا لوبتمبواوانالسهدنامز

 رامطاوذ رلردتنا ربط و یدردارمس هلا راخر نب زوار هليا هګ ءاخ

 ہا بود | فرد نس هک رامطاو ذر سل ھا ضو و ردیعها كنا طش

 کی راس اود روک ذم هکردو دریل ه>وو راد د رد راج اذ هلا هلي

 هکر ردبآ و یداردرولک هز توت هراجر صو نالوا ره ط نام

 هی روما ندناو یدنا دیعتم تب اغا و یدیا نهاک راجا روک ذم

 كنا هکردب وره یدردیارخک" یسات بول هل رازوسو یدرواوا رهاظ
 راناطیش لواو یدرار د قوش هنر و قیح* هن ر یدیاراو یناطرش یکبا

 هکنازا ی دراررب و ربخاک | ند يغروما كج هدا روهظ هدنسارا قاخ

 یدلبا تاؤو یدال ء اع دنع ءاعنص ]سو هلع یلاعت هننا ىلص كرم

 بودا ج ورځ هلرعابنا یدک دف داوارادرمخ دوعا ندنت فو كنازاب

 كنازاب و یروتک هکر صا يلم نکلم لواو یباوآ بلای هلها ۱: ۲

 دارم هک كيسم نژورف یدلبا خیوزت هب ودنک ېب هنابز ره یس هجوز
 بوزا بوتکمرب هنر لوا ید ایل ءاع تلور ترمضح هرزوایس هل بق

 ىدا هدنسدحاوت نع هکلرح 5 ذاعهو ی دابا مالعا یءهداو هک 0

 ندئس همداو ل دوساو یدراو هاو یرءشالایسوهوبا هدب ام یدح و

 لوا یدشرا سو هيلع لاهن هللا لص رمو ربخوب نو>و رب دروشود ۱

 نک هسرواوارداو هل رطهت بوداقاغتا هکیدروم بوزان همان هتعاج
 عج هدلحر تعاج لوا د2: ود رهارسهدیآ مهد یب ا لدوسا

 یاباب كنس دوسا عب صخعوب هکر ایدرد'وکربخ هپ هابز یعو رایدلوا
 قاتسود هلکداو نیس رواە دایناکدز را هاکدار دشعا لو یکجوز و

 کد دوسا هکر دل وکره هراداخد ار ر ص نم دم اعم 4 ندکلنسدو

 یسع هنانزمو ردقو ممد رر ندنا هدایند نعد رد هللاقا+ صبا

 e امر سلم و لوح توس مس سس ست دا تاج دن ها تکه سس سخت تصحیح سس

SEITEN 

ICED TFTA TILE SDESS 

 | ربخ ید هصاخر مان ه ودادو ید ردنوکربخ هب یلیدزورف یلغوا |

 ءلدوسا بولک هک نالفزمسهکبد ر و هدعویخد هش رابریضوهرا |یددنزوک |
 مس هرد) وا نیا هدوها یيدوساو زس هریک و را بواد راو د ی هناخ



 ۱ ۱ هناب زر یدلوا ره یک دد نوح معفتع هک رس دص وصح وب ن

 | شوهب ویدلوا تسع بورا بارش نیکسک هدابژ ندالمګ هد وسا
 زورف یدراردما قانابساب یک لس « داسو كناو یدناب تواوا

 ندند شاب لدو سا برک ورجاو رایاد یراوند بواک هلتعا جر

 ی دلک زاوآ تبیههر یک یزاوآ رص ند دوا هدلاطواوراب دایقادج

 هانز محراب دنر کس ورګا و دردلاح ها بودیشیارلناساب نالوا هد وب
 یو هرکی ریه هک كالوا شوم اخو یدهح هرشط بولا وشراو یرلنا |

 ففاو هلا لوا نزّو«یدنا ع ولط قداص حصنوجو یدید یدک

 هرکصخدهلل لوسرا- 2نادهشا ) هدکید2امابق هفموقوا ناذا بولوا

 یرالعاع سو هلع یاد هللا لص ربدغب یدید (باذک هلهیع ناو )

 هب هم ریخوب ورلید- | مالعا یلاوحاوب بوردنوک توتکم هرورمس لوا
 ییفک ك ن ۵-ءقاوو هترمضح اما یدشرا هرکصت دننافو كار طح

 بودا مالعا هتناراب و یدشلوا مولعم هللا جو مدقم نوکرب ندخافو

 لدقرا  رابمر ندک راه تف لها یاو یدنلوا لتف دوسا هه وب
 كنستک ندنا لتقیدوسا هک رلیدایا لاوس ندر صلوا یدید یدالبا

 هک دا وا جد تاورر و زور زاف زورف یدتا ترضح رد یدآ

 كترمضح بودیا مج رکشار یرلماع سو هيلع هللایلص تالوسر

 سد ركبوا رلدد-::ا بلط د دم هئع هللا یطر نرکب وبا هر صا دخ ؤو :

 یردنوک راد کرنا هلاهورکرب نوم السا لها ییهجوبا نیذکمرکع |
 ۲ دنا ی دا ز ندنرالم اع نع مدھم ندزالوا لصاو هرلنا همركعو :

 | هصن ندنسامظح ی رکسشا كناو یدلبا ن وطب هن ر زوا لدو ا
 یص>رخ و یدشرا همرکح هدتصرفو و یدلبا لو یردسوک

 | هدردش راهم یدلوا حاسرص نوچرابدلوا لیاتعم هند را ورب هدب رق

 0 ۱ یدسایا لق ی دوساز همفو ی دلوا ع-قاو تع زه هراکرمشهورلبدتا

 ۱ هکر درلذع | مر و دګل ییاوروبتءاجرب ندرس لهاو ندرلن دو

 | نیئدعر ااماو ردشلوا عهاو هدننامز یف السخ ركب وبا لتقف ل دوسا

 اماو) معا هللاور درل دعا جک یتباور نانلوارکذاقیاس ریس لهاو |
 هرکصن دشنافو كم اکاو یدلباروهظ ء دنس هلبق دعا یب هیملط |(

 هل مس هلق هارزف یرازف نیصح ن 7 ۵ فک ور 7



 یوع د هڪاط E ۳ رلو دلب ا یناکز بو در

 یدردا یدوم ندزا-4ءورروتک یوورولک لارج اکب هکیدردبا |
 | نوکرب هکددیاوب هند نالوا بیس هتل الض كاخ ند ڪا ط ادتاو

 قازسوصهرل:اوی دی عو ی وص كرلتاو یب رفسرپ هلو 9ی دنک

 | ( الالب او 2الی ا اوب رسطاوالالعا او, ؟ را)یدعا هل طهدقدا وا بااع

 یکیدید موقزسالوب یب وص دکل یم جاقرب و تالواراوس ه٤ منب تەل
 نوحورط ,:دشود هب 9 تار ۶۱ لس لوا راددل وب یی وصورلی دا ی 3

 ندلاش یودبا مه مظع رکشار ی دشرا هه دصرکب 2 یا دا

 ۱ O و در ههاطو یدابق یا ءرلنایدیاواا |ا

 | هاکرکشا هدسنسارا كغاط یا مات او یلسو یدشرا هنس هلو

 | ر هلو نالو قا هرزوا مال-سا نویلوا د ص هدیحاو لواو یدزود

 | « دنرارا رلب دراو هن رزوا كنهعلط هلقافتاو رلیدلوا قحهاکا نولک
 ° د هشوکرب یه ط هدنتقو ه رام لوا هکر ار دناو یداوا مقاو ه را |

 حاقر هنا ہوا ودی داک جو اکب بوش روب نس ابار هنش اي تورو وا" 1

 | یدیا یرازف نیص> ن ةع یرکسعرس كناو یدرلپ وسراعصم
 یدتابواکهس اه كل هصاط ,رکصتدک دعا ثنح را درب هثنیع

 رعلط یدلب وسهب یدتا هند ع یداک ی دشا دصلط یک دکل ارج

 ما یدتا هدبع یدید ( هات ال اش دحو هاح رکاحر كلنا) یدتا :

 تولودو نس هوا یا هک هلوا كثب دحر e فل رک نع هکر دو

 هزکد رادود نک نوت ودوریک مو هر و یا یدعشا ںوراو هتاف یو

 | یس هلی هرارف سر ردباذک هصلطنعب صح“ وب نوهعحادخ هک دیک
 | رل.داوا ن اش رپ بولب را ند رب یرکشل كن هعلط بودی ارایتخارارق
 دم السا ورک لدابق نالوا دن مو یدراو هماش بوج اق ید وه ط

 هد رح دنواهنو ی دلوا ن اس یواک جد و ط وز

 یکتلا یرکب كنب رفص ه ام هروک ذم نسو )ی دشرا هت داده جرد |

 قلخدکی دتا یا سج و هیلع لاد هلن | لص تب دد یاو ڪڪ

 نذماسانوک یسنریارل هدنک هنسهب راح موربواوا مج رکشاورا هلرضاح

 هدنسحاول یب اات ی رول م داق رها هرک شل وب نس ید آبوروب توعدید ز

 هش آب رر ادوعاتم ل رانزاو هن رزواكرافک هدرب یییددلوالتف تاکاباب ||
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 نس هسا رب ۱ هارا لوا مدسه*ندزا الوالصاو هرلاریخ واب هک تک ربنو ی

 هدارا لوا كسارواو رفط ةرلن ۱ بور و ر کش یاد ق> گاو

 روتک رتسو اج ورازوء ال و هلک دا و نس هود ورم کب وعلکا قوج

 یر ی بس یر 3 A e دنوک ج هحر = هڪ ےک واو

 نکیاررقم تو نوک یسنر, او یدساوا یرا-ط ضرر هنرض اوا
 1 ل اوو هل لب .دس قو هللا حس ن رغا) یدا تودیا دعع اولر هللا رام

 :دبرب ییاولویدةیچ هرمذطبولا ییاوا ةماسا سب (هللاب رف ڪک ن
 ففوت هدلح یر کد فرح و یدل:ارادق اخس ینا تور و و
 0 رجویک قددصر کی وب راصتاورحاهم ن ایعاورالوا عجر رکذل یدلبا

 حار لان ةد بع وب او صاقوییاندعسو ن رونلایذ ناو قوراف
 لوا یاکودراولوا یک سان لسو ناعنلان ةد استقو دب زن دعسو

 هوس ص4 لكما تروصو راب دلو اروم أم هوا قیفر هب هماسا ه در 2 |

 اع هللا لص ريم غ ف هما سا یدل ی الغوب هلی رط نعط تولک جوک :

 : كتعاجو رايد د یداباریما هت رارزوا لراصاو ر جاهم فارسا لسو

 صو ه دا ر ترمعح ه دک دشربا هلق رمش ععس كرمصح یرازوسو

 || ندهناخ بویلغاب هباصعرپ هثشاب كرابم نکیاررعم یعادصو یج بواک

 ۷ رکصا دک دشااناودج 4 یاد قحب ودباج ورع هرب ڏھ سا ی دعبح هرشط

 مکددتا ریما هرکشا ییهماسا هک ردزوس هوب سان هورک یا هکددروپ

 رک وز لس رکا ردع را همعالو5 م: ندرگد راض ەر لرس نوحا

 : ربما هد: سارع و مدعمند ول هسا کد دتا نعط ۳۹۹۹ را كل هماسا

 اد > ردزکس ا نعط هتسلا هز کلر ل د» ىس اياب كنا نال وا

 هنراما جد هءاسا لغ وا كا و یدیا ی قدال هراما دد ژ نوه

 | ید هماسا یبغواو یدیا یسواک وس كقلخ اکب دیز ردیشک رب قبال

 : تاريخ می "هاظم ید یسکیا و ردد ر كع راکدوس هدنګا قلخ

 | لوق هلغولسغوخ یقیص و ماب « دنفح كلا سب رد راذتسعک تاثنحو
 ردندرکب راوارمخ رس لوالروتک هن رب نع! یمتللوناهدنع> كتباو دیا

 | ماوب هکر ردیاو ) یدتک هنس هلاځ هل داعس بونیایغاشاندربنمویدید

 || كحمدیک هلباههاساو یدما یتوک هبنشود نوک یحزوفط كللوا مب ر هام

 هللا لوسرو رات یک هغ اک رک ڈا ب ودا عادو هبرضح واک رلثازلس#

 < لص ۳
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 كرد وک ند رگشا كن هماساو یدا هدنفا ضآ ضر )و هلع هللا ص

 فخم یلیخ یر كترموح هدق داوا یتوک همنتکیو ی دار درلنوساک

 یدصق كيا عادو هر طح لواندنهاکرکشاودنک هماساو یداوا

 یدعا ليست لاو یتشاب ككرابم كرورس لوا تودا ورفرس بواک ها

 زو هکندا فیعضردتاوا ه دنعاتس لوا سو هیلع هللا لصر مغ

 هما سا بور دلاق هناعسآ فرط ین رالا لر ایم یدغوب یلاح هکلیوس

 هرکصتدناردبا اعد اکبترمض> هکمدلی ردنا هماسا یدکح هرزوا

 همششود یسذربا یدل هشک هدهاک رکشا ههکاواو یدویح هرشط فعاسا

 ترمع> ی دلوب شاوا لص احتفافارا در هر رم حر یداک هن نوک

 رکشا همانتسا نوح ( هللا ةكرب یبعرعا) یدتا بودا عادو هب دنا فتا

 كن هماسا یدتسا قلواراوس بودا معا ج وک هملخ یدساک هه اک

 تااح سو هیلع یلاعت هقاییص هللا لور ه مکیدلکریخ ندنعامما یسانا

 جد هار اکاو یدود ورکه دک دعا یریحو هما سارد هدعزت

 كترضح بوروستک ییاوا ببص انة د ر ی رادقاتسرابدنود ورک
 0 لسو هيلع لادن هللا لص كارضح نوح یدکید هنس وہ9 یس هرعج

 | رکیوبایدلیارارق ه دشدصرکب وبا تفال-خ مارل داوا عراف ندتفد

 رم هم اسا تلد | هنس ومف كن ۵عاسا بولا یاوا هکندتا سا 4 ەد رب

 ید شا ما هلبارکشل ییددروس ر رقم كلسو هیلع نات هللالص
 یرلک ددد فرج نویح ه رشط ند ھن فه هما سا سد هدیک هیارغ

 ِ ریخهب هدمه دانا لوا را هلوا عج قاخ ات یدنوط لازم هدعطو»

 دن مه یرلی صد ند رع لاو هکیدلک
 هکر لب دنا ضرع هرکب وارلب ذاوا

 فقوت هماسا كد هیشاوا لصاحرطاخ غارف ندنس هلیاغد ادرا لها
 مظعرپ ند هذ دم دادنرا لها هک ادا هر داوقعم یسحانک هرفس بودا

 همدم توا تو یصرفورل هلوارماد بواوا رادرمخ ندنفو دقیحرکشا

 رڪڪ٫, واراد, د هش را نا ز هبهندم ل-هاورهدا موش هنب رزوا

 یس هج ند دب لھ كم ركشا ههاسا رکایدتا تویعیا لو یزو و

 لو سر ماب مج لوا ی هلرارون اج یر ۵ دنکا هد دم هلا یپبس

 هکیدلبا كل.د ند هماسا اما نزمروکزیاج نفالخ كن ما كهللا

 یذاك هم اتسا سپ هلاق هدناقرکب وبارعا هر وروتسد هاطخ ن رع
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 هداج یتما هلا 3 وا هماسا یدلوا لخاد رخ الا مج ر هاجزر وکو ی دلاق ه دتمزالم كل رکب وبا ه دهنده ب ودیا فاحت ندرکشالوارع

 لق هسوک قوح ندرلناو یدلوب رفظ هنم وق كالو لوا ب وديا هجوت
 یدش و یدقا ییلزا مو ت اعارزو تاغاب ورا ا یب لرلنا بودیا
 تولود ہلا ہ ےک معا کو ی دردل وا یتهدنا لستف ی ر دد یدنکو

 ۱ هترمضح لوا رک ردرلثم روتک لب هد هللا مهجر رس لها ی ملک هب هاب دم

 1 ترمطض> راوح ندم اف ماعوب «دنجما هنس ول هکرداوا مواعم ه در رخآ

 هر سنعم لوا هدعادواا هڪ مرجال ر دک رک ه-شا لاتا اد

 انوکا ند « دعادولا هع هک رد تعول ه:وصو یدروس تراشا

 ر ورس لوا یدلوا ل زا یم هع رک "هروس ( حلاو هلارصن ءاجاذا )

 لّاربج را رریدلیب یمغیدلوا ولت اکب ن دلاع وباب وک لیتاربجاپ یدتیا
 ن وج هک ر دل وا ید تباور رب و ( یوالانم كارخ ةرخ الو ) یدشا

 داچو داب زندیکاوا هس راک ترخآ رورس لوا یدلوا لزا هر وس و

 یداوا لزا هروسوب نوح هک رارداویدلواردیا مالا ی داهنجاو

 كلا لرفغا دم و مهالا كناص-) یداریدقوج قوچ ترضح
 یک و هک ردن لصا هللالو- ر ارل رد اناراب ( عحرلا باوا ت

 هبا.2ع لاعب دک كاواهاک او تال ید ترمضح ك دلوارا وس قوج قوج
 ندهولوا هللا لو سراب رب دنا باما یدلشا هلڪا رد رل دتاتوءد

 ر دم هغارا قینحملا یبع یک کج هلکو یکڈ مک کلنس یلاعت ق ح هنکسمراغا

 عكا ناوداللاةلطوربقاا قبض ناو ماطلا لوح ناف )ی دعا ترمع>

 ( ےقلاو هلارمص ءاج اذا ) یدتباکر دب و رمندمابع نا ( لاوحالاو

 هنرمضط واو ردب ودا توعد یهالا لوسر هنناق یلاع قد یسهروس

 ری: مزب ی دتا هک ردن و ص ند دوس نی هللادءعو ردعادو نداید

 یار ندننفو مس و هيلع یلاعت ها لص یاطصع دم نع زع ربمغیب و

 نيم ولا ما ین ایا صاوخ ەد یدلبا رادربخ یرب ندشوم مدعم

 قدراو هن روّص> نوح یدابا ت وعد هس هناخ كن هو دص ها

 كنرمضط وا قاغا لواابلاغو یداسشاب هفااهدک دروک یزب یرازوک كرايم
 ند روصا نق ارف كنعا-ج لواو یدیا ندتعفشو جرلاک هراهعا
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 لزانم دوش ۴# لایح درذکب وچ مراد ورا عادو ( تب ) یدبا یا

 4 بآزا # بیات
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 رد رو # مارآ تم هوز وب خانا لاحال اف هدد بآزا

 ٤ اي>وم ؟بایح رع ) ید و رکصا دنا # لاحرمصورارف تاج نا

 ات هڏ هللا گربج هللا مکظفح هللا مکجر هللا مک مالسسلاب هل

 هللا مکس هللا مک اتو هللا کاو آ هللا کا ده هللا مکلبق و هلا مک هللا مکعفر

 قد روق ندبل اعت یادخو هلبایوقنءزس مرداتیصو ( هللامکفزر

 || یزسومرابق مذهب ہا هز س یی اء" قو مررعصا هب لادن قح یزسو هلا

 7 كن یا هزبس نا هک ردو ی وچ هو مردوق رو ندنامع لیلا هل قح

 دو ادح هدنما ی دالب و دایع كنل اء ق> 2 2 هرس م یببع

 هک ردشهروس نسواکب یل تق حار زّرس هیعاریکنووئعو ولع هب ییاعا

 اداسف الو ضرالا ین اولع نودب رال نی ذالاهاعح ةرخ الا رادلا كالت)
 ( نیر یو ےنھج یف سالا ) هک ردشم روب و ( نّمنل دق اعلاو

 یدتاترضح ردعج هلوا ماتنامز هتالجا كنس هللا لوسراب مدش ان

 تاجو هب اھ ا و رد. سو هب یلاعد د یادخو ۳ اا نیعد قو قارف

 لد تاز ردشعلقاب یتامز كنعا عوحر هب العا : قد رو هب ىوألا

 كعب لها یدخا ترضح ردا لسغ ےک یگترضح هللا لو-سراب
 اکس هللا لورا دنا زپ زدیا لغ هو نالوا برقا اکب ندنرارا

 یر هماج مکید و نک هسرلب د یدتا ترضحز هدیانفک ند هعاجع ول هن

 دوحا و نع *هل> دوخا یر هما یرصم نیک هسراردو مس هدنا نەک

 ےک یک زاغ E هللا لو-راب لدتا زسهدا نەک یراهماج ضاس

 یدتاهرکصددلا یدلغا ید ترے > قدلشاب دعا و دید یو راو

 ییگیرله اکو نوا تجر هْرسیاعا قح لایک ع زج گل دنا رص

 نیو لشد نب ن وسر ورخ یز ج هرس ندناقز كرم و نس هدلرا

 نامزرب و دیک هرمغطهر ؟کصا دنا لوقو دن . راک كع ربق هدهناخوب و دا

 لس ارج مس ود ن رایق رام دع رژ وا مب ادعا لوو 9

 د ادن دنا لا اربا مرکصف دنا لس اکی کین دنارذک رک هتلوا
 رداوا ځد تب اورر و هللا مطع هورڪ ر ند هک الم لټ رع

 لواړک هسیک لوان-هب ( یب ریلع یلص نعلوا ) یدروی هک
 مراڪڪدرو رپ عب رولسیف لزا صاخ تجر هن رزوا مو هدنعاس

 توت ناسالوا رکذ هرکصن دنا هلبق زا لس ارتسج هرکصتدنا هلوا
 ن
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 ی و تالیفزاسه هک رزوا مب و كاک زس هورک هورک « رکصا دنا هل وا هرزوا

 یزامهع رزوامخ ادا هک ر دک رک و كيف یذ اتم )اهح ون و دان رقو هیکزت

 رکصندنا را هلی یرلنوناخ ك لها هرکصا دنا را هی یرارا كع: لها

 هر دشربا هنتعاجج ماراب نالوابلاغ ندن یمالس منو را هلیف میاعصا رب

 یگ ا مپ هرلذدنا تعیاتم دوس من كد دتمیقو هرلتدنا ادا هع دورس

 كالفز ور نآآ *#ارامدشاب مالسوتز هکیزور ( عابر ) نمس هر دشرا
 * ارامدش اب ماو هش دنا # ندیسرپ عفوت مکن وزا # ارام دشا مالغ

 یدتبا ترض حرر دعا مک ہربق یکیدسج كرابم هللا لو سراب لدتازب
 رارروک یزس هک الم لوا راررپ دا متبب لها هلا رشک خج رپ ند هک الم
 ا هدنرحاوا یرعص دانم ثنهروک دم هنسو) نیس روک یرلا؛ هب

 شام هدأ رادع س | نوا یلدا كان تسرا هدف رغ عرش هکر دا وا

 نوقلاق ندش اوش دعا ترمهخ هک رب یدتا کن ورع نده بط
 لر سصضحات مدارا دن هدر م ده داخ ی دنک هرمشطو یدیک ییب رلسامل

 ندرک ترض حو دودو هروک ندد دراو هیارا 4 توں هک دازآ

 تدمر و یدربک هناتسرازم عقب رورس لوا یدتیاو یداک ورک مدتم |
 ورک ترمضح نوح رو هلک فا یدنودورک هرکصا دنا ید روط دلتا

 هک ملا لوسراب مدعا هرکصادنایداوا حایصات مدلی وس جا اک

 : رل دهر دنوک هثلها یناتسرارم عیم» ی یدتا تنرمضح كدا شقک یاران

 تاورر نا دفن :دص*هٌشداعو ) مدر ود اب 2 تور ااتنیدما

 مدالوب و2 ثار و یرمضطواو مدنا وا ندو وا هکر 2 هکر داوا ید

 ید ەرەك ھنن اتسرا نھ مي هکدروک م دور> و ار لوا

 ملا نوح ال مکیاناو طرفانا ما ن 9۰ وا مودراد مکیلع مالساا)یدیاربدو

 ندهشیامو ( دقرفلا مءبلهال رفغا مهالا مهدهدا تفت الو مهرحاانم رع ال

 ترك لوا و لیلا فص ز نگر یدتاهکردلوا ید ت:اورر

 ادو کتک م اب مانا مهتا ي U یدلوا ن ناور ارت بوهااقندنسشا رف

 ۱ ییاتسارارم فن : یدٌما رور لوا نرو يک هب هر هللا لورا نودا ۱

 دکعا رافت ساو اعد هرانا م دا و روم ام هکعا راغغتسا هش . رزوا ییا

 لو تب ی هدا رنو و لومو هد اورر دوم و ۳
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 لوار دبا تبهد و٠ وا دک نربط بولا ھه اب ترصضح ن جسکیا

 اعد نامزقوحرب نوا هرمملهاو دیر ار همیعب ترو

 ۱ مدت !تودناوزرآ 11 هکر دل ارم ءاعد ردقاوا هنن رزوأ لرل او یدلبا

 مدیلوا قرمشم هليو رم كاعد و تولوا ندنلها هرم و ج دن, ىدىل وئ

 ۱ اله كفلخو س هدي هک هرس نو ساوا كرابم یدتا هر فضل دنا

 | ردشهر و تا ؛رسیاعت قح رممشماو ه دوسا ندر هو یی داوا

 هکر هتد نيالا ردکح دسارا هها> ب رو نع هکتدرا هاتف لوش

 دعوت اکب هرکصت دنا ردلصتم هئلوا یرخآ كلا 1 هک وکارق

 یاب هد ادو رابدتناض رعاکب دار اند ههل وم ول ا یدشا بودیا

 هنجندنا تواوا قالسم هع راکدرورپ و اک نداند هح توااق

 نویس ای هلل الو راب مدان راب دلیق رع ی هدننم کمک

 روب راتحا یک هان هرکصا دنا تولو | قاب هداس دو ی از >اسد

 | یک 5 هنج ندنا بواوا الم هع راک درور ن, قو یدتا ترمعح
 نا هیدلک نوود ندنانتهرازم لوا تر > نوجو مدل با رایتخا

 یامت هلا یلص ەرە غ یدساهکر داوقنم ندرا سد ناطعیدلوا هتسح

 نوا روبه لعاوراو هشناتساراز«میهب قلا هکر لی دید هحشک رب سو هيلع

 بواک ه رکصن دک دتا راتغتسا بوراو جد ترضحر ویدا رافغتسا

 ان و اروبقلها دنناتسراز همد قاق هکر لایدا هن اکا یدراو هپ وش وا

 یدر و دیاباط ترهعء نورا و هر وڏ له اهن ترڪ > هلا باط ترفع

 یسادهشدحا قااقرایدتا هن اکا یدلوالوغشم هتحارتسا بواک ورک و

 یرمخاعد هدنعحرلتاو یدراو هدحا بوعلاق ترضح هار ات سا نوجا

 ۱ یس رغا ساب هر رطح لوا هدک داکور مک نددح| یدروتک هش ر

 | ندنهج ماع ندبقعو یدلغاب هلا هباصع شاب رای» بولوا یراط

 دیلعیلا-»آ هللا لص هللا لوسر یدتا هکر دب ورم هنع یلاآ هللایدر

 یدلیفزاع هن رزوادحا یادهش هرکصلیی زکس ندنس هءقودح | )و

 دکب وش یدرپ ودا باط ترثغم نوحا رلناو ی دلیارمخ اعد هرلنا ینا

 | یدروب وی دقیچهربنم هرکصادنایدردبا عادو هراولواو هراب ردایب وک
 رظنال ناو ضو ا دعوم ناو دیهش یکلعو طرف مکیدبا نیبینا )
 نالو اوک مشت نا مکیاع یشخا تسل یاو ادسه یماسهیناناو هیلا



Ct. %هک  
 س ککگLگگگگگگگگگگصإصإچ€EHصښA4¬q¬صإˆإˆإصإصإصصص

 اهنع هللا یطر هقیدص هی اع (اهیفاو .هاشنا ایندلا ےک لع یش خا

 یدا ه دیس هناخ كل هلو ي” یط رم ادتا كلر ضح لوا هکر دبا تیاور

 شاب ر ید اکب یداک ہم هناخ ےب ندارا لوا یے ا ینوک یب ون كنا و
 تریضح ما یا و یا ناشر و م دتا ن ی كيش وا ادب یسد رغ

 اکس كسا ردیک نداد ندک وا ندش رک ااکس رولوا ررمط هل یدتا

 ندنزوب تربغ ردي اه د اعمرلیقزام هکب رزواكنعو مدردیانیفکنو رمهحت
 نامه هکر دوب ماکو نسرنسا یمکیداوا مب یتعب ییانم لوانس مدتیا

 نس رواوا وک: وک ناک هلکتروعرخارب هدم هلاخ نوک كکی دنیا نفد نب

 یسلرغآ كشاكنس هام یا(ءاسازا هانالب) یدتنا بو دی مسا ترضح

 | ر داکشم ص الخ ندناهکر دید رغآ اب مندیسرغآ شاب نکلردیکر یک

 یک ددال.هتنا نداد اع هبا + ض رم لوایزوسو كرمضحو

 د د ثم ی معو یدتک ەش ا و ورکر دیا هدام یدرد ا راعشا

 راب لوا عج هدنسهاخ كل هلو یتارھطء تاجوز كنرضح سب یداوا
 م وام هنسهلاخ لر کغنف نوک یکنرابن هد ( اد انا نیا )یدتبا ترمطح

 ی م هکیدا لوا یدوصقمو یدلب وسهرک حاقرب یزوسوب ترضحو ||

 بودا مهذ یان دمو نینمّوم ت اهما هلوا هدنس هناخ كن هشیاع هدنمانا ||

 ك هشام ۰ دنرلنو کک یط رم ترضح هکر لب داوا یضار یس هل- ج

 رورمس لوا بوراو هذسهناخ كنهشداع یس هلج و هلوا نک اس ه دنس هلاځ

 داد رلنوتاخاګ رمصترمض> هک ر داوا جد ٽاور و)رهدنا مايق هتتمدخ ||
 || رداق هک کا تباعر هعسک ںوراو هئس هناخزکی رب رههدنلاح مط روب یدتنا |

 ہدنس هناخ كفەشداع هدنهانا ےک ل هتسخ كرو نذااکب رک ھسرلہد رکا اک د

 یخ د تیاوررپ و رس ه د ه زوک ب ورو ڪڪ ه دنا یب نیس بول وا
 ه ربمغبپ یدتناهنارهطء تاجوز اهنع هللا یر ارهز ٌهمطاف هکر داوا

 نوکر ه بودهزوک تب ول هدنکل هتسخوب سو هبلع یلاعن هللایص

 هثسهاخ كنهث.اع یدرلنار > رک قهراو هنس هناخ لرد رب ندرازس

 یدویح ندنس ھا كن در گهرورس لوا سد رل.دلوا یار هند رشد ۴

 أ كلضف ىلغوا كسابع هد:اوررب و هنب زوموا كساء قلا لرا-بمو

 ل٤د ین ار و یدلنا عضو دش زوموا
 ٍ هش زوموا كہااط یا ن

 تیاورر و ی داک هنس هزاخ هشداع لر هک.د هر ی رلقابا كرامو بوی

 ۱ تا

 ٭ و



 ن دفارطا ییادر اوا نود رونوا ه-ذحا ا درر یر صح هکر داوا د

 هلت رطوب رلیدنلبا هنب را هناخ كنارهطم جاوزا هلججورایدر داق بوتوط
 مک تیاورو, رک ۱ یدرویب تب اعر هم ه رزوا یس هدوه»«تداع
 زرد هک رواوا لصاح هل رط لوا مج نن كتاور یکاو هسرولوا

 رخآو یدروسم تاعر یس هرزوا روک د٥ قد رط ه دنص مادا

 یدساطارارف هرزوا قاوا هد هناخ لر هم دص .FRE هد ره 1

 هللا لو سراب یدتا بوراو هاو ترضح قددصرکب وا هکر رد او (

 ارش hs مدان ییمدخ اکس ٥ دنرلنوک كفل هتسخ هکهرل د

 راعو یتعدخ نهدمگل هتسخو رکبابااب یدترا ترمضح مروتک هنن رن

 نوزجو لولرلنا مسددو یریغ ندمرانوناخو ندمرارق ی هجاعءو
 كياودور >ا كس هکر دررةهورواوا م-ظع ه دان ز یرلتیصم ںواوا

 روح ًامو باثم هلکتیو درع نس یعل رد هش رزوا كل اه دنوادخ

 یرلنولاخ هلج ںور دقار كشود ہ دئس هناخ لات هشداع سبد نسرولوا

 تب ووصو ند هک دنک یض موراد مایف هتهدخ كيربض> لوا

 هملع یلاعت هللا لص هللا لوس ر دتا هکر د دص ندهشدص هد ام یداوب

 | هدنکشودو یدرتتسوک بالقناو بارططا قوج هدوم ضرم سو |
 ندزر رک اما لورا دار یدرود هثناترب ندنتا رب بویم هدیارارق

 نس هّتیلا لدا هرن بوک ب ال لاو بارطاوال رب بولوا هتسخزم ر
 هل اع ا یدتا اسو هلع یلاعد هللا لص ترضح كدردا بّطع هر

 | هرانمو.و هرالاص یلاعت قح هکر دوب قیفحوردبعص تیاذب مطرح ےن
 درز اذیاو الب ر هنءهومر جور ردنوک د دشو بعص ه دا ز یاب ۱

 ییهانکرب و راق دنلب هحدرب نس هبت ره كنم"وملوا هلبس كنا ی اعت ى حالا |[

 | ندهشداعو هدهسرولوا هلغ اب نکیدرب هثغاا الب لوا هجرکا ردا وع
 ٍ یاعا هللا لص لريمغب و ج نیدتا هکرداوا جد تداورر

 هل دبع و م دمر وک ضرر رد دشو ل ربعص ندنض رح ايو هلع

 تهالالوسر یدت اهکر دش را هی ور * هنعیاعن هللا یضرنددوعسع نا

 یا ی درات وط همس یترمضحلوا مدراو هنناقسو هبل-یاعت هللا یلص

 | كلا ملا هکیدیا نصا هل وش م د وڏ هن رزوا یزو كنرمض> لوا
 راو لهجسا یلترارح ېچ هللا لوس ر اب م دباو ی دخلا لمح هتترارح

 ٭ ینا ٭ < ۲۱ #
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 سس دیتا تست سس شست تن سس سس نسب تن سس سست ست سس ی

 یا اکس سر هللا لوسراب مدت ان ردراو ردق یتدشیس هما كنیذک يکيا

 | هکن وص*>ادخ لواوردلب وایلب یدتاترض>رواوا لصاحباوئورجا

lr 

 E ردقوب هسوا رب ج هدنیهز یور ر د:دنردو دن كا ممت مب

 | كنب ٹک لوا کالا هل وا شع را تفشمو اذبار ندب مغ و ندض رم
 | ند ردخدعسواو ۳1 یراک دک ود ین: راقارمب را اغارک و د كن راهانک

 | قدراو هن روضح ترشح یدتا هکر دلوعنء هنع یلاعت هللا یر

 | ن دنرزوا كن هفبطقوا یتترارح ك رطح لوا یدبا شم روا هثبطقر |

 هند رام كنا ندنترارح ندش كرم صح لوا زب ولدارد ا ښح ۱

 ٤ ردناررح هلو هللا نام - لدتا بودا تقل و ق داعل وارداق هکمرک د لا

 ۱ هاشور دقو د رف روا لب ه دابز ندا ج یدشا ترضح

 || كرلذا ىلاعنقحردفعا طم جد یزرجار دفعا ضم یراالب لرلتا

 هدزدنوکو هد کک هک لدءدحلواات یدرداالس هب هقافو ردد ییسدصءب

 || كنایدنا ىطمإ و یدرمل و ها یرغندابعرب كج هنوئرواو ب ويک

 (یرابر) یدیا هدا ز ندرهحرف هیاطع زس یرورسو یجرف هب الب

 زا مه دن ناویح ب اب شدو اخ ٭ ےھدن ناتسلک دصد شع راخنم

 ۶# هدن نامردراره دصد دردنآ ۴# دشلصاحوا ردا رم هکیدرد #

 || مدراوهنت اق دنوم ص م كنادخلوسرردبا یسانا رور همن ءار ن رشد
 || یک ك اسا كنسنب هللا لوسراب مدتبان یدیاراو یس همس اولترارح تیاغب
 || یدتیا لسو هيلع یا هللا لص ترضح مدهروک هدرلیشکر خآ هار

 | قاخ رب ما یا ردناق یکیا ندنرارجا كرارئاس نع را رج | مز, نوا
 | ددراو یتحا تاذ كربمغب م دتا ن رارلب وس هل ه داب مطر م: ||

 | لوا هکر داکدراوا رسهنمرک و فطا كنيااعت قح یدتا ترضحرار د |

 1 ضر كکیدید كنس ل وا هليو طلسم هن ریمغپ یدنک یضرملوا
 || مب ر دق وب یسالیتسا هم ر زوا مب كلا-طبش و ردندلا طش تازه
 ۵ دیشک هلب اتالغوا كنس ه دربیخ هکرد را كنا وارهز لوا مطرح

 | تایح تقو یيدعش اما یدرولاهزان ه دن یلا كنا رلتق و هاو |[
 ۱ ته هدد ولا رهز ل وا ا وکو یدید ردتقو یییدل وا عطقم كم ربط ۱

 هدشداحا حامصهلوا بصدر ندنداهش *دب ص نوح ممغ» هكدا ۳
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 ريما یدتسا اه :۶ یاعت هللایطر ن دهه دص دخااع هک ردشلوا دراو

 سابا بهذا) ئ در دیاذب وعآ هراهتسخ هلتالک وب سو هيلع یلاعت هلا لص
 قحر دامدال ءافشفشا وافشالا ءافال یناشلا تنا فا سالا
 ی ودنک هدقدلوا ضار یدک تربع> لوا هکر دلوا قید تاپ

 هلن و« ض مع نو> یدرروس هد رش ندب لا كرا بم نودبادن وعت هلن لک وب

 هکمداید مدوقوا اعد لوا نب یدلوالصاح قارغ آ بواوا ضا رم

 (یلیعالا قیفراب نەخ اول رفع برو )ی دکح ندنش مروسهنند ىلا كرابم |

 | تیاورر و(دلحملاةنج ىلع ١١ مهالا ) یدشا هک رداوا خد تیاورر ید: د |

 1 ی لوس £ درولوا عفان کی لوا ندنول د وعتوت یدذشا هک ردلوا ید ۱

 هج لما كش رس و راز "هلن و ناغف ( تب ) یداوا زمر و هداف |
 هتڪڪ ند هشام هو ¥دو همش یدوب و دنداد هه یدادوح ۶# دوس |

 سو هيلع لات هللا یی ص ندر موب هدتعص مان یدشا هکر دعوا

 هلبااد رولي رتالارذل هترخآ ندایندریمغس ر ج یدروب هکمدتشنا

 هسرایدردنارابتخا یابند هسراید نمی هدنساراكا رابتخا نت ندنرخ آ |

 روک و ارپ یترمّض>یدلوا ضم هلتو م ضم ترس >> نوج قرا ۲

 || نيشدصلا و نییبلاانم م هملع تلا نیذلا عم ) ى دتبا و یدژوط
 زا یدئا ه رکصن دنا ( اعر تل وا نسح و نیخاصاا و ءادهلا و

 زا مم .دعسسالا ىلعالا قیف را مم) هدشیاو دریو ىلعالا قفرا عع ) ||
 | رلیدلبق رخ یا هکمدلس س یدید ( لیفارساو لسی اکیمو لارج |

 | هلالص ریمغس هکر د و رمو )یدلبا راتخا یرخآ لاع ترمض> لوا ِ

 || یدرلبد افشو تیفاعندیلاصل قح هدنرلءا هتس> یلک ود لسو هیلع ىلا |

 اکس سن یا هکن درد,او یدعا اعد رز وا اش و دنن و د ضع رک الا

 نحسرام وا دده ندهن ذره نعل نسرونفص ه ذالءو ًالمره هکید) ون

 ۱ یاد قح ہدض ر لوا م ناسا هم الصاا هءلع لار هکر ار دباو

 | رک اهک ررویب وردی مالساکس راک دور كنس اقع داب یدتابولک ندنفرط |
 یس كسی ارل ید رکا و عهدباصالخ ندض معوب نسو عرب وا دشاکس كسیارابد |

 ی۶ سما یدنکن لب ارج ا یدتیاه دن اوج ترضح م هغیارا بوروداوا |ا
 | هلیاوه ( تب )نوستاهلب وا هسرلد د هلرهر دمنع ضد وت ه٤ راک درورپ

 بولا لا تاکوو ۶# افصوا ردگنبذع هب سشمو # اج وا فط ەت

 ہدنسارا ریس ناب زاو ## اهلا ءاشناو یتایحا ءاش ناف #3 هلک ی رما
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 ا رنکحا یدبا رادقم هل یتوم ض رم كرورس لوا هک ردراو فالتخا
 یا نوا هدنناق راض هب و یدیانوک ج وا نوا هک رد روا بهاذاکا
 ها هدع ابا لواو ردرل ثع د ردنوک نوا جد هم ن اطرب و یدا نوت

 دقد دص تام I هتحګ هک رد ول یسیر ) ردشلوا مقاو هیصق

 مایفو رظنم تم اع ساو ند هج ترس نس> ن ی دنیا هکاد

 ند اره ز *هطاف هب ادخ لوسر ندنتهج راقوو تشکس هددوقو

 هراز هرورس لوا هما نوجو مدهروک جد هاا كر هیاس#

 یاو ید ردیا لا هت سا بواوا هجوت اک | بوت اق رورس لوا یدیلک
 نوح ترمضح و ىدا ردروطوا ھن ر یدن؟و یدرروفوقو یدرب وا

 : یک لضص ی هه رط لوا ےن راوکرز رد یجدلوا ید هراو فس ها كيا

 5 دن روصح بو رد وکر بخ هب همطاق تکا هتسح لوا یدراتوط یدومو

 دوخاو هاچ عاص اف ( قشاب احر ) ید شاو یذلبا توعد ۰

 همطخو ىدا: وزو سر هبا یدلسف اک او ید روطوا هلان اح لوص ۱

 همطاف تب ون وب یدلب وسیخدزوسرپ هلبا یداسفهب همطاو هنن و یدلغا

 نو یکن کون هکمدسا در همطاف ردن اهشاع یدلوا نامداشو رو رسد

 هکمدتبا لاوس ندهمطافو مدمروک هدهسوآ حرف نیب هنرح حجه یک
 ۲[ لواو ن رعبا شاف یلوسر رس یدتیا هعطاف یدلب وس هل اکسترمضح
 ندنا ها هر a دک نداشد تر حح لواات یدابوس اکب یژوبس

 یی اوا یدتا هرطاو یدنا یدلب وخ کس نرمو> دک کر أ لاوس

 هلع تولک تب ولر هارب کی لناریج میم یدتبا ۵ دیا وب یروس

 یناالان ربا ناک ید وقوا تبونیکیا هتسوب ید روقوا یسرد ن أرق
 || مدقم ند هلج ندب لها بو ردشتربا نیب بجا هک ن ردبا ناک
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 || یزوس یجنکیاو مدلعا ید ن سب نساس قج هلوا قمه بول اکب ۱
 ۱ كن رانو اخ تنح لها هک نسلکد یار دطاق یایدستا هکیدناو ۱

 ھبط ۳ کا ید روس یک رذلوا د تاورر و ) ند هل وا ی مل ےس

 تروعرب جندل دراتروع رلنالسم هکی درب و ربخ اکب بواک لج ارج
 كتا 6 ر دک رک نسو هلوا مظعا ندکت رذ گكنس یی رد كا هک ردق وب

 هدنز وسول كن رصضحو هیلوا هرژوا ناص ندنصراتروعراس كرص

 عرفو *% ا

 جرج 6 ر را زا كرضح 2 او تراشوو هر همطاو



 : ۱ هلح ىا را ناف 5 هکر در ول نرحا رز دیاباررصنورعا عفو

 | یتفک (تبب)ردکر که ساوا جوک تیاسفب هب هان اصوصخ هیاکا
 : ۴# دودارکاهتاونوح یرماد رودزد ۴# تسارک دوب راصو عراف هک لد

 : دش را هنوس هنعیلاعت هللا یطر ندردخ دیسوبا ید ی سدر, #

 | كەشبام هدشماا یط رم سو هيلع لات هللا للصریمغ- یدستبا
 زا یدلبانهصت هقلخو یدوقو|هبطخرب و یدةرح هربنع بولک ندارم
 هداند یدلقر یاوفر یلاعت قح هک.در وین هد سانا تحصن لواو

 | لوق لوا هدننیبام قلوا منم هلال و مینو ب اوت بولک هشناق هلغلاق

 | قیدصرکیوبا یدلیا رابتخا ییاقلو معاو باوت نالوا هدشن و یلاهققح

 | هفت داغا لرکب وبا یهاعا بو د شيا یزوسوب ه:عیلامت هللا یطر

 || معا ندزب رکب وبا هک وبلاحو ك دید راغا نوح ندزوسوب بودیا بت
 || رورس لوا دارم ندلوف نالوارم هدننب امترخآ هلا اد لوا یدبا

 ]| محي سب لدیا نیز, شاكا نوعا كلا شعا رولیب ركب وبا ینکی دیا
 درک ىف ىلع سالا نمانمنآ ) یدتبا )سو هیلع یلاعت هللا لص
 || هصاسم هداز اکب ندقلخ ميج اعیفح یتعب ( دفاع نب رکب ولا هلامو

 ۱ ھوا ینا ادق ییلامو سه هداز ند هلج هدنلود ماضر دوم دا

 | یرمغ ندمر اکدرورپ رکا یدتا ترم > لوا هنن و ردرکب وا واغوا

 || نالوا هلبا رکب وبا نکلو مدردیا ذاا یرکب وبا مدیدیا ذاا لیلخرب
 أا لواهشو ردیفاک کا تلیصف لوا ردالیصف لوب ر نء الا توخا

 هرس ی رغ ندنس رج 4 ركب وبا ندنارع E یدتا نرمض>

 لواوژ هیابق بودیادسس ینءب را هیءوق یرا هرم و یرا وق نالیچا
 | نالحا ندن سرح كل هد دص *هشلام یدارم ندز وسوپ كرورس

 || هدراتیاوریضعب ویدبا كءدنوسامق بونلوااقنا هلاح لع هرب و وق
 ۱ مقاو هد هبطخ ییدوقوا هرکصا كرورس لواهصقوب هک ردشاوادراو

 هدعاص و ظعاوم قح هللوارکذ رکصذدنوب هحردغو سد ردشاوا

 ندرببج ن دیعس هدشب داحا حاحص ید یس رب ) رواوا شلوا لخاد

 | هبنشصل ی دتا امهنع یلاعت هللا یضر سابع نیا هکر دشٌلوا تیاور

 || یداوامقاوبب رغ مماهدنوک لوا هک نوکلوا یدیانوک بچ هن یتوک
 | یک یسهنادوجنا یشاب ك رازوک هکیدالغا ر داوا سابعناهرکصن دنا
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 صا دا یداکود هن رزوا كن زو 8
 م: یدتا هثئاراب بواوا دن٥ ی رھ سو هلع لاد هللا لص كريم 1

 هکر داوا ځد تب او رر و عابوق بوزاب بوتکمرب هزس كاک هت اق |

 هکی دا ینوک هینشصب یدتیا هر

۱ 

 | ءزسان لرونکنارطرب و تاودرپ هدنیاوررب و كرونک هفیحصرب و تاودرب |
 ۲ ۳۳ تراس کو اوز لماع هگگنا هام ازای ناو |
 همی و تاود رلبدتا یرل.ضعب یداواعفاو یالتخا هدنسارا تاعکا ۱

 | کر اک ا رایدع !یرایضع؛ و هزاب یک دلی نرضش وات ءلرک ك لک 1
 | ه هعزاتم هل رب رب و زو هل لوغشم هلتاتک هدلاحو یرورس-لوازب 1

 ۱ ی ا ص لنز ]وا ده درو تط نوشود |
 || تباو ررب و یدلوا عراق ند رها یکی دعا لوا بولی راط ترمضح لوا
 ردهدلاحهنو رد هت یاش كر طح رل,دتبا ناڪڪا ضعب هک ردا وا ید ١

 رازوسیراکدان وسهدقداوا دنشم یرااج كرلموګ یزوسو كناابع ۱

 رايد تارا وتا هن ندنرمع> ردیم تقیقحو دج هةسسخ ول ر دبه والثه |

 | يی دبا ترضح هلوا مولعم هجشوج رپ ,رلنا یدوصقم كنرضطواات |
 ۱ ککجدیا لاغشای كزمس هت میدلوا لوغشم منب كوف هلاح یدک |

 یجاو یرفا هت رمضح لوا ید ا باطا نب رع ر دکرکب ند هنس |[

 نآر نعإ ( هللا باتک ادیسح) رد هدرکحا رس نآرفو ردشعا هبلغ |ا
 ی زاسو ماو هج بو تاموس لرو سهلوعم و ردا تیام 7
 كءاف ید ا ترضح رابد روشآ نددح ینالتخاو وفا نوحورل.دتا

 ردلکد قبال كيا تعزانم هدنن اه لربمغیب رب ج هک دیک نداق من |
 یدابات.صو حواهراناو ید در داک دقبال هعزامم هدعاقمبهدتاوررب و ِ

 || برعیسجبا كرارچ كروس ندنس هرب رج برص یرلکرمشم یسکلوا
 || )راج یک مکیدری و منب هرلنارل هلک هغلوا نالسههزکز او لزمس هک یتعاجج

 هکر داردو وار ندربح ندیعس كس دحوب هک لوحا نايا كر و

 نیصم یکی وس ینیصو وا كت رطح رج ندعس هک راک

 یعدنک ندهرطاخنب بویلب وس هسخوب یعدلنوس بویمروک لوة»هو
 لوسر هکی دیا تیبصم كلوب یدتا هکر دب و رم ندسابع نب هللادبع

 هکر دنعشریا هنو جد یس رپ و هزاب همان تیصو هکر ای دموق یب ادخ ۱
 قدلحا یرفا ید هک دروب یدلوا دانم یط رم كترمططوا نوح

 يک ندکشم #۶
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NEند و ید ک ندشکم قدلجا یرغا ید هدداو در و (  

 دوخا و ندج وط یترمضخ واو ق دلیق ب رو ایهم نب رکشهوص
 لوابوروتوا هش رزوایداكنهصة>راغط لوا هک هن رژوا راغترب ند رقاب

 هلراا لراس هک لدک ود رداواولدکود هن رزوا كرمت > لوایراکشم

 1 رم شط بواو | لص اح تهخ را دعمر هرو رمس لوا سد یدیدرن:بو دات راشا

 || ه اع یح هد هطخ لواو یدوقوا هبطخ بولیوز اغ هقلخو یدقیح

 | درو یدل رادان را یا تونی کاکا ةو
 ردعاد هداج ذصاخ عب نعل مدیع مبراصنا

 تو هرلنا ردءرس لعو

 0 لشزاکو دیا مار ڪڪا هن وبا كرلبا رلددر و ر کد مدت اترعش

 1 هک ردلوا ځد تیاوررپ و)هلوادحر ند ههادودح هک ر کم كعسک ندنرلهاک

 || راصنا بواوا ه دا ز زس هکردوب قیقح نی ر جاهم « ورک یا ی دروب |ا
 یرا صاایردهدنتردقد كلا مفت ےک ن وصعح ادخ لواردراقج هلاو زا

 : هن رب ماع یکلدر۶ اوجو:اساوع قد ورلب دتا نشود هنن رزوارلناو مروس |ا

 لرلنا یسدردقابهدکیر زوا لزرسقح رانا هدلاع دشورا,درونک ||

 | هکرداوا ید تاور رب و تک ندنخا نمار كن راز ءار ول دبا تال اه وب | |
 ردهدةلوا هداز یطر كترمض> هوک ندنوک هکر لیدر رک راصنا نو>

 رس هارو نارمح تورم « دا مارا وریصورارق هدن را هاخو ننک

 دذع هللا یطر بل طاادبع ن سابعو یدراروشالود نفارطا كش وت

 یدلا مالعا هرضح لوا نااح لر اضذا ںوراو ھاو كتر طح

 د بااطیبا ن یلع هج درآ كناو لطف ىلغوا كسابع هرکصن دنا

 لا لرابم ترمضحرليد ابا ضرع ییااحلراصاا بوراو هلرضح

 توعلاق رالدتوط ندا نارا یدد لرد او نب نعد هاه بورید-)اق

 هک رارب درلا ی دعا یعا رم لع یدیدررد هراصداو یدرووا

 ها نو احهسیاردنالقن ندایند هک ززا: ردنا لعن ندا دربهغب زراقروف
 كاع لار دعااف سو هلك یاد هللا لص اع دیس سد رواوا

 ی دنارک د هر یرلفالاو ی دوق ه- زوما كلصد قلاوب و هش زوما

 یخاشا كلرمنم بواک هدج مال یدیار دیک هک وا لرورس لوا ساو
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 |۳۳ سس تست ات نت ا ااا فا

 تم هن او قلح ی درشاعا هراصعر هاب را مو یدرونوا رس هبا

 کر سان هورک یا یدتا بودا 0 4 یلاسعا ق” سد رل.دا وا

 زسرکنم یوه اب وکز شعار اقروڈ ندوه من مس هکیداوا مالعا هل وش

 ودنک یزس ن هک زم رول بب هدناراکنا توم كرك ربمغب هلهجو هلو

 یزوسو كار اماغو یعدقنا رادربخ ندررکب رلتوم كرسو ندغوع |

 هک دروب و یدیا تراتشا هئس هع رگ ) نوا مهذاو تم كنا )

 قاب هدزکیجما زس نات یعدسااق یناب هدنرلما یربمغی كموفرب چ
 عج ص كزرسو ممصعو مج رص مب هک تالوا ٠ اک او كل مالاق
 تصور د ییاسعت دنوادخ ج هراو بوراو كنهلج یەت نکب ربصمو

 جد هذ رجاهموزس ه دیا تالا هنیاوا نب رجاسهم هک هرس مر دبا
 نارصعلاو) ردشهرو یلاعتقحراهدباتالبا هنب رار رب هکعردبا تیصو |

 ا دیقوا و اهرم (سسع را فال
 رگ شیار زس هک ردکر کرد هلبنذاو هل يها كابلات قح ینا رج روما

 ار ز هتیلواتعا کارت هلا لوا A OT هاخ> الم نکوص

 نلنا لیت هدڈیارب جه نوجا لیا هشیا رب كن هسهک رب یلاسءآ قح
 لواهلوا هدنددص قلوا باغ هساض كابااسءت قح هک ه بیک رهو

 یک ند مهدیاهعد ا هلا یاس قدورولوا بولوم هلا یک 0

 | متیلوت نامنیسع لهف) یدوفوا ین دع رک تباوب ورواوا بوکنعو نویغم |
 یا یدشا هرکصتدنا ( مکم احرا اوءطةو ضرالا یف اودھ نا

 کالا هدشن اش كراصاا هکم ردنا ترصو هرس نا رج اھم هورکح

 نوح ا لزس ی هندم ین ییارس ترڪ هکردر سوگ ردا سودا :

 رایدلک هناسعا رلنا مدقم ندزراق ترحه هرلنا لس رلیدایف هدامآورمطاح |

 یدنک یزسو رابد رب و نسییر ورم فص كنب ران اتسوب جدو |
 یدبا راجاتګ هنکسمیجدرلنا هک دوجوایرایدتبا ناکساهدنژهناخ

 رانا هک وک رهندنسورل,دنبا م.دفتو جر" هرزوا یراسفن یدنک یرس

 ندنناریصقت كني رزرهاروو هل لو 5 نکلیا كد راویا لرلنا هک ر دک رک هلو کاح
 ترضح لوا هرکصندنا هی اراتخا ی هسوک هن رزوا كراناو هلبفزواجت |
 لس تع اجر هرکصندش راصنا یا یدنبا بودا باطخ هراصنا |[

 لوا هللا لوران را بدت اراصت اردک رک لھ سدنا جحر وراثا هرکی رزوا ۱
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 كد ارص ی دتا ترهج> ۲ هو هلم و ندزو هو م هدیاه هرلناهدءفو

 یدنیا سا بعزرس هشب را اکب «دنراک روک ضوح هک كد هنامز لوئشات
 یدتا ترمطح)روب تیصو هماخ ید ه دنفح شد رف هللالو سراب
 رد راورمد كس رو یاد مر دیا ت صو هدر یفالخ ی٥ا ی هاو

 یار دەدات ھنن . رارجاف یرارح > فو a رلطاص كد رق یرلطاص كما

 یللبا «رلناو ل دلا لوبف ی غیصو ےب کتا تابا ہد نح قلح شد رو

 تیصعمو هان هکر دون قیم ق ولخ یا لر ونک همر یتزاو كعا

 اح كرلنا هلواراکوکینو اص ینخ نوچ ردییس هسنب ری كرات
 یرللاوو عاحرهلواراکد و ملاتظ نوسجوردیا كلبا جد یرلیااوو
 ضب) یو كلذک و )ر دم هروب یاعت قحو زرولواراکد و ماط ید

 اده:ع هللایضر ندسابع نب لضفو ( نوبسکیاوناکاع اضعب نيملاظلا
 نوکر هدنمانا یط رم اسو هيلع یلاعت هلا یلص هللا لودر ی دت اهکر دب و ره

 هنشالرا-مو یدعیح هرن مو یداک هر ند هناخ تولوط یا ۳

 عج تواکات هلا اد ههاح ی دتا نو رغ>ح الب و اا هراصع

 رخآ تیصووب هکنیا ه رلناوم سا كیا تیص و هرلنا هکر اتوساوا

 قلخیا ۵ دا اد هد هل دم قاوسا دهبجوم ما لب سدردتصو

 ك رلناک دو كن راوا بودیشدا یناقلخ كلوا مج ههالالوسر دعس»

 هد بولک هل-ج كچ و کو كوپ ب ویق 9۳ ا ییراویق
 یندصو كلسو هيلع یلاعت هللا ییصربمغ یحدررد هرک ابتحرلیدلوا مج

 هکیداوا مڃ قلخردهلواورلد دلو ارم طاح ہ دهم E ولد ۽ 1اک د

 هد رکیدرا ین عا ( &ء ارو نلاوءسوا) ید ترضح یدایعص مرعسم

 ت٫اورر و یدو وا هلل و-ط "هغیلد دبطخو هر ؟صادنا لر ور هرللوا

 هکر دود ف: ۳1 قلخ eRe رص دات ودچ هکر دلوا ید

 یرگب + ر ندرس سد یدلوا بب ؛ رق فو چ اج نددر هرکی ا : لمس م:

 ۱ نلامرک او نوسلیا صاصق بوروا یب نوستلاق سیا شمروا

 ۳ صاصفرک | هگنوسعد نوسلا یتفح ندساام ےب بوساک ممسیا
 هک تالوا هاکاو کال هتیلءا توادعو ضعب کبادخ لوسر مراتروف

 گوهر اسد لوا مت بط م e ندم دیبط ےب تواد-عو طب

 نوح هسیاراو قح هدخ کرد هسع ک لوا یساکو-كعلخ اکب وردد هد

 هک ینا 4 <
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 ي______جkگڪگڪگڪڪڪگگگڪگگڪڪگگگKگ—ك٠٠ ۱

 لصاو لا و سنا بیط هب ىلا تھ قحا هلو لالح دوخاب و هلآ ند

 هرس یزوسو هکءهر دا ناک هل وشو مالوا  Nsیا تیافک كوس 51

 بولک هناا یک نالو | قحهدنبات رک سلب وس تاق تاق «رسیزوسوب
 | هرنهو یدل بو ىي زاغ هل و | نوئ اند ریتم تر > ردا ل ضو وتلا دت نة

 هللا لوسراب یدتیابولاق هغابا یشکر بیدلب وسرارک: یزوسوب بوةچ
 ج دصوص> وب ی یدتا ت روح ردراو ےھرد ج وا ۰ دنس مد

 وب نکل نهر و نيڪ و ی را بید: یب ھ aes ۶ن كہ ۱ و کل ن مر و نيڪ و ن عا تذک د کک
 اکا نوک رب هللا لوسراب یدتیا نمک ل وا یدک هل رط هر هع رزوا

AN دتا ترمص> مدرب و مهردجوا هرعد لوا لد روی اکب یدلکرقف 7 

 هدنرزوآ كو ره سانلااهبا یدتبا سر و مهرد جدا هک زی

  Eهککلوا م اکو كلب نو-سءد مرق و ندنرلتصضف

 جد ی ٹکرا سد ردرمساو ناس [ نداتعطق تار ۴ یعصق اد

 مدیشقمیا تن ایخ مهرد ج وا ن دنونع لام ها لوسراب یدتنا ب واق
 یدتایشک لوا لدا تنایجح نوڪ یدّسا ترصح رد هدهرژوا الاح

 لا مهرد حوا ندنآ لصد یا یدشا ترمّهح م دنا ج ات هفلموا

 لوا هل وا ل دن ر ۲ دیک ره سان ه ورک یا یدعتا هرکصتدنا

 بول هعادا یشکرب مدا اع د اکانو-لاق هغابا ةيلبا هارکتسا ندّدلص>

 مروہ واوم وا ق وچو میجاب وسشعفو ع اذک نب هلال سراب یدتنا
 || هدک داندقاوا قنا واو هلارمسم قدصاکا ادخ رابیا یدشاترضح

 هللا لو-سراب یدت | بولاق هغانا ید یشکرب و ردیک ندنا یب وش وا
 "و ودو دیک هدوحو ندش لوا 4 ردقو كل کر و مهفاسو باذکن

 یدک یک یا ی دتا هثع لادا هلن یضر ناطخ ن رع ناڪ

 كياو ليف یزور نااو قلتارو قدص 4 یک لوا یهلا ر دنوها

 هللالوسر دگر دلب وس دلکرب رج هلی التام هک اون | بو دنا دعب ن دار مارب بلق

 لعب رع یدتنابواک ھہدنخ و مسن ند هلک لوا اسو هيلع یلاعن ها یلص

 ید یسی رب و ۶# ر دهلیارع قح هسیاهدرب هنرهرعو عهلبارگ نب و رد
 هر صح لوالالبید | هس رب ایفوزا# نوح هدنمانا کل هتس> كنرصح

 یدرلیفزام هلةلخ بوعیح هرمطان یدردامالعایاوخد كتواص تقو
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 هک ردلوایخد تیاوررب و یدم هفیج ءزام نوکجوا هدنرخآ كنضرمو |
 یقوكن زا وسان هک رد وصی دامهلرق هلتعاج ی زا توو ید نوا

 یس ه رج كس و هيلع یل اسعت هللا لص هها لوسر لالب هکر دیسعربا

 هتسخ ه دا ز ترضح یدند ( هللالوسراب  ولسداا ) بولکهنس ویق

 رکب وا هقلخ یز اغ یدشا بویلوارداق هفیکیج هرشط یدیا

 | كنسردینکو اوغققوجوواکروب هعف وب رب رکبونایدتناهشیاعنوسر وارق
 اکی هدق دلشاب هت ءارق نوسلب هل زاع هعلخ رهن بوروط مگا

 هرع یصوصخ وب ردکر ک هسالوا رداق هفموقوا نارق بولوا بلاغ

 لوا مداره ندکلیوس یزوسوب متبردبا هشیاع رواوا هل كسرویب
 رردبا مواشن و رارعسا قلخ کید كن هسوک هثماقم كنرمضح هکیدبا

 یحدتیاورر و مد هلید یتسءلوا عفدو عم ند رکب وبا كم دخوب ورد
 یدیشاب وس هلا ی ما كرکب وبا یز وسول هر مهح هشداع هکر دلوا

 ندنرمضح هش مدلب وس جدر رارکن هت رطح یزوسوب ردا هثراع

 هلر وس نس هترضح مدعا هب هصةحراکزر خآ مدنشا ییاوج یکلوا
 ی دل وس هنرمش> هرزوا لاو لوا ځد هصفح نوسایفرع یزاس#

 لصد نا رکب ایا اوم ف سود بحاوص تنال نکناهم ) یدتا ترمضح

 مدم روکرمخ ندنسرک ره هشناع یا یدتا ه هشام دصفح ) ساااب

 ل دردنجب ا اکب نب رطاخ كلربمشیپ هدلح هلب وب بوریدید یزوسوپ اکب
 رداص هلب وب یوبل مکح یدتبا بوراو هنتاق لالب صّعشرپ هصقلا )
 دنشاب ییاابونودورمک قر هیلغالالب هیلبا تناما رکب وا هموق هکنداوا

 دیم روعوطیم مانایدیا ونءارهظراکنااو هاجر عاطفنااوءانرغاوبوروا

 مدیا لرک كلوا بویم روک یتوکوب یراب ید روغ وط نوچو ی دیا |
 یدرگنافجزا كالفاماب (یعای ر ) یدید مداهیمروک هدلاسوب یریمغب
 یون ی راکرخآنوج ۶# یدب هج یدرگنادح مدوخراب زو # ید هج

 هسشناق رکب وبا ل الب 8 یدبهچ یدرکن انشآ وت لوا # تسیز دیا
 مالعا یتکیدتا صا ویدنوسر وایق رکی وبا یزاع هدا كر تواک

 كت مضح لوا یار ب وراو هنفرط بارع بوقلاق رکب ویا یدكیا
 تویاعلوارداق هک اسما یودنک كح روک یھتو یلاخ ندنف رشدوجو

 ندنازا رب رب و یدلواشوهب بوشود هکیدلغا هل وا یدل-شاب هغاعا
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 مدد دن تارعک ودود هک زور ناز ( تب ی دب وق رز او دان رژ

 ندا رهز"هطاف هلل | لو تر نرمض>## مدیدتبایو> وج ك شار هره>#

 لی كلارا كس هللا لوسرابیدتا همطاو رد هن دا رف و کن دتا لاوس

 رد هقملح ےب رد رزوالزرسیلاعا قحو ىس ەد ھات و ط و> لكمااعت ق

 ییعوروم لكناورسهدبا ینژالق ۵29 رو ندلاعت هللاو هیا وه هکر دک رک

 هندامو) مولا تفرافم ندابادن هکر دوب قرفح زس هرونک هن رپ

 یاسعت هللا یلصریمغ:نو> یدما هکر داوا جد تاورر نددعددص

 هنرمضطواناراب هکیدنا یتقوكن زاغوساب و یدشا رفآ یره تو دیلع

 لوسراب مدان یرایدلیف یزاغ قاخاب# یدتا ترم > رلدیارظانع
 هل وا یخدزب یدروسی وید لوقوص هراسفط سب ردرارظتن کس هللا
 قلا هرکصت دنا یدلنا لسع ندب نوک ود هب ودنآ ین وصلوا لدتا

 بواک هن شاب لیدع هرکه دنامزرب یداوا شوهب تویلوانک# یدلید

 ردرار ظا هاك هللا ل وسرابقرد ل دنازب یر: داد یزاعقاخا بع یدتا

 ی وص لوا ق دوق وص هرا-هط د زب یدید كوقوص هرا-هط سا |ا

 تروصو تبوت جوا ا یدلوا شوهب ها هام هکندلبدو یدنکو د

 ود یرا؛د-ایذ یزام قاخ هدک دلک هژشاب ییءءراب رهو یدلوا قمه

 | كدیارید رد ررطتتماکس هللا لوسراب قوب یخدزپ و یدردبا لاوس
 یدردنوک مدآوید نو سر ولية ی زام هرکب وبا هرکصن دت ون یعچوا
 باعلا سیف رر رک وا كحاب وس یزو سوب هرکب وبا بواک ینک لوا

 هاو رکی وبا یدش ارعرب وایق نسیزام هعل> ید هرگیدبآ

 لوا هرکصندنا یدرب وایف یزام هقلخرکب ویا سد نسه>ا ند نس

 ه-ةلخ رکب وبا نوک ی سن را یدلوا لصاح تفخرب هنط ره كرمضح

 بونایط رای عابد ییارورس-لوا نکیا هدنددص كهرب ولیق یزامهب وا
 || رای دتا هلب وا یدید  دروتوا هاب كرکب وا نب و یدقیج هرمشط

 هلکح ورک هکب دلید یدنک مالسلا هلع لور هکندلب رکبو نوح

 4 هرکیونا *



 نوایط ه یشک یا 13 هلع اە هللا یلص هللا لو حر هکن دری 1

 بل اط یبا ن لد نوکرب هدش انا یضرم )سو هیلعیلاعت هللا یلص

 هک ۳ 7

 ۱ كط دلو هل س هط ساو یریکت *] کی زییا عز رای دنا ادنوا هرب ودا

 ندو نوح هک ردلوا ځد تباوررب و ) را .داوا ففاو هتنالاعتاو لاعا

 كترضح لوا هعءز ن هللادبع یدلبا مالعا یزاغ تقو هرمضح

 هرشط همزن هللا دبع رانو سايق یزام هل وس هءلخ هک, در و اک ایدہ اهدنن اق

 هارګ ورابا جدرع یدیدر ولیف یزام هّقلخ بولک تعار هرع یدعیح

 یلا هت هللا لص اع دیس یدلنا تءارق هلاره> و یدروط هژابوراو

 یزاوآ كرعزاوآوب یدشابودیشبا تب زاوآلرع ندنسهرعح سو هیلع

 و یر یدتارمضحردزاوآ رع لپ رتدتنا رلتلوا ه دته دخ ر دملک د

 | بوراقيچەرىشط شاب كلرابندنسهرکب كنهرعحو (نوتموااو تالذ ها
 ورک ندب ار € هلق رکب وا یزاع هول هکر دک رک قود قوب یدتا

 نوسر وايد رک یزاع داخ انت رطح یدتاهب هعءهز .E هللا دص ب واکح

 | نوح نکل یدمروب ني يل 3 هکر تا یدتا هنلا دیع یی دعد

 یز ا۶ هفلخ هد رلثلوا طاح م دھر وک ہ دن سارا ںا کا رکب وبا

 هل و ن یدتنا رع مدلب وساکس هلک روک هی لوا ندنس هکمرب ولیق
 هکر دشعر اهتخو ) مدزااوا ماما هوا مدیلب رکا مدلب ی دل وا

 یزامحابص هلاردن لس قیدص رکب واینوک یرعرخآ كترضح لوا

 یی رلفص كرلناو هثنارابور دا اق نس هدر كلوبقو یدک هن سوق هر

 وا یرورسلوارکب واسد یدروب مست بواوا لاحرف بوروی هظح الم

 ۱ ترضخ یدلد لیلکج هفص 9 رک بود | نط ر واک هیارح هات راع

 ورا یتشاب لرامو یدیدتبا ماع زام بودا تراتشا هللا را م

 یسب ر, )یدلباتافو نوکساوا نامهو یدرویااص یتسهدرپ وبق بوکج
 ریمخس هکر دا تیاور امهنع یا هللایصر ساع نب هللاد:ع ید

 هللالوسر نسجل ااا اب رل,دتنا قلخ یدعیج رمذط ندنناو كير وا

 ادم رب تولوا هج وا نوکود هللا دم ی دا لع رد هع نوک وب

 یدتاںو دلسفاک اویدنوط لا كنيلع سابع ردثاوالصاح تقافا

 دن سهاكن هک رخآ نس وردا لش نداد ت رطح ه رکصادل وکح وا

 تم العر هدنرلن الغوا بلطااد-هع نب ار ز ردک رک كساوا ووا
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 لوا نوا وب ییمالع لواو رواوا رهاط هدک دلک نيود یرلت وم هکعر وای

 مم اراو ها رو سس لوا ىلع اب لک مدلیا هدها شم هدنزوب رورس

 لمدنالاو-س ندنرضح لوا ردقح الواكیک تفالخ مما هرکصندناو
 قجالواكنهسوک رب یربشندزب رکاورل هل هسواقجالوا مزب تفالخرکا

 هفیلخ لوا یزپ هک ملهدیا سالا ندنرضح لوا بوث دبا مواءم هسا
 نوععح ادخ لضذلا ابا اب یدشا ىلع هیلبا تیصو هب هی قجالوا

 ندتفالخ یر هدرمگهدتا لاو یصوصخ تفالخ ندنرضح لوا رکا |
 لصح رزمر_ و هزب یدیا یفالخ هرکصن د افو كنا قلخ هسردیا عم

 ه دنملط اند و نزا یلاّوسوب سو هیلع هللا لص ندلوسرن مالک

 هللا ی صر ندسابعن هلل ادبعو ند هش دص هشناع جد یسو ) ن رلوا

 هدنچوا یشاب كيرمضط وا هببح ماو هل ما رلیدتنا هک ر د ورم مهنع یاعت |[

 تراغب كدروک هسنکرب هدنرابد هشبح هللا لوسرادرلیدتیا و یدرارروتوا |

 را رد هر ام هبهسشک لواو راشقبا شقن رلتروص « دنژراویدو بوخ |[
 یک  اصرب ندرانا نوج هک ر دمور تءاج لوا ی دنیا ترمض> |

 ی رلئروص لوا هن زراودبودنا انن دج“ هرزوا یربق كنا هلوا توف

 ید تاوررب ور ر د رارت د كماخ هدش او لادا قح رانا و ررازاب ۱

 ندزس رک كلوا ءاک او کالبد هکندرو مدقم نوت نت اوو هکر دا وا 1

 یدرارولیف دحاسم ین رار بو كس زاص وابدا هکر ل.دب اراو تع اجر مد

 هدنرارخ!كنص معدک ر داوا ید تیاو ررپ ورس ها هلی وا زمسهکر دکر ک ||
 یسفن یدیثعا بوشروا ملکر دن زو كرابم یدلوا دتشنم ىط رم نوج ||

 دوهبلا ىلع هللاةنعل ) یدخا ی دردیک ندنزو یعلکلوا بول اراط ||

 ندلهفو یزوسوب ترض واو (دجاس«مهناناروبقاو ذا یراصنلاو |

 یدتا هکر دلوایخدتیاورر و ) ی دلب وس ن وجا ریذحو عنم یتناراب |
 كيلا قح ها د وو٥ یک ت وب یگ رو م: هرکصن دش اد-->راب یا

 یب رربق كن راریمغس یدنک هکر د هني رزوا كموق لوا یضغ تدش |

 مردنآ یه) ندطعفو یزس نب هکر دول قیفحرردبا ذاا دجاسم ۱

 و رک اردا هع دص ةشداع (دهشامهالا دهشا مهلا تعا لھالا) |!

 (یدراز یا ادب وهورهاط کت رو كن مّطح هما ىدا 4سلوا تادیک ات 1

 راد حاقرب ن درب ر هرورس لوا هک ردشربا هتک ید نیل وک

۴4 E ۳۹ 
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 دوخا راشد یقلاالا یدلنا عفاف یررا د لوا یدرلشمر وک

 هرک صن دنا یدرو ب ماست هب هشباع یرلنا بولاق راندزوقطاب زکساب یدب
 شاب و ی دلوا لصاح تالدوخحم؛ ع وئرب هرورس لوا ندض رم لوا

 هثددروس ی لاک هات لع نوح ید.تموو هاوس وک ل هشاع

 یارو رم لوارد هد یدتا هشیاع لدتا هج یراراغد لوا هشداع یا
 یدلک هنشاب یلقع هن و یدلوا شوه هن بود تیا ق دصت هنارفذ

 ی دتا هسباع یکدعا دسحوت کد قدصا یراراشد لوا یدتا

 یراراتیدلوا كن هش دص هشام ابلاغو مدیا دز ونه قوب هللا لوسراب

 ت وععب دلوا لوذشم هتمدنخ لكنرمضح لوا بس هش ریخت هدقدصت

 بولا هنلا لر اسبم ی دنروتک یژراد لوا ههشداع ترمضح ىدا

 رراو هلاراراشدو هنر اک درود رکا ی دتا هرکصل دناو یداص

 | نیل د یرار اید لوا سدرواوا یناکه ها راک درورپ دنا هوا

 هتشا هکیدع | هرکصن دناو یدر دا تعسق هبارقف نوردنوک هبلاسط ییا

 هللا یلص ربمغی هکر دشترا هلو ځد یسبرب ) مدلوب تحارتسا یدعش
 | كرام لنرمض> لوا نینموم تاهما ه در ل دن راکاشوه- و هلع

 | نا بولوارأتم ندلا ترمطح لوا هکلب وش رلیدتقآ او در هنر رغآ

 كيمّضح لوا تارهطع تاحوژ ی دابا ترا شا هللا رابه ود

 هلوا شعوط هور ۹ او د لوا ترمهح هکر لدتا لج کا ىع ایا

 نوچ رزقبا ظ> ندزوالذ اود بوتوط « ورکءهراضب مح راس هکتن
 لاژوسرا, دتقآاود هش هرغا راه کیدای ۳ دک هب ودنک ترضح

 0 سرورادتهر و ی دنهدوءرلب دتنارلنا هتسا کد دف ی دان هک درو

 یل عو ےک ہزس ی دتا ترمضح ی دنا یغا تیز هرط جاقرب و

 هکر دبط رب ول ی دبا ترڪ > ساع تش ا ءار, د تارا ی دد كدا

 ن دضر ینو اکب ییاو دوب ورد دنر ڪو ا هدنراد ھه ڈبح یتا
 ىدا ترضح ن دنا تا ذرا د. وا رلدا کد دتا ب وقروسو

 || طلسم هع رز وا منب ینا اعت قحردت دن اطیش یضرم بنجلا تاذ

 ۱ هد نغا لئ-س ا ندسابع ل رئال وا هدهناخوب ی دعانا

 | نداود لوا هسیاراو نوناخ ردقه هدهناخلوا سب كدیقا نداو د لوا
 جد كلا مالا الاثتءا یدبا عاص نوکلوا هوو” تح رلیدیق ۲ هنب رارغا
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 ۱ لسا رج مد2«ن وکحوا ندنت افو كرر مط حلوا جد یسب ر )رای دتا هنرعآ ١

 صوصغاکسیدردنوک اکسیب وردا مالساکس راک درور یدتنابواک

 ردلحاو دنک هب هثسا لوا هک رد الا "ود دنسارب ندنسو نوعا لاضفاو مارک ا

 یدتبا ترضحردهن كالاحنءد نس رواوب هت یکیدنک هک ردبا لاو یتا

 یھ ارج مر ولو كاد ردو موو تورج ییودنک هللا نیما

 لاو -- یکیدشبا نوک یکلوا نوک ره ب ولک د نوک یجج واو |

 ب ولک تولا كلم نوک یججواو یدردبشا یباوج لوا و یدردل |
 تاک كم زو هدداو رر و كي سکن هکر دلک کالم رب ما لیسعا هاکنا

 کر رویدوخاكيب شتبیدیسار ره راکلم ییددلوا یک احو یدیایک اح |[
 ید رل ڈاک هلیب هللا لیعع-ا لوا تله كيب ر دق وب وراد دبا یکاح راکم |

 دعا یدتیا هرکصن دق دروص نی رطاخ كرو رلوابولک لیت ارب ج نوکلواو |

 دد هږیدعشو رسا ندا ندنسهلوخ دردشمروط هدوف ردنولا تاله نالکو ب |ا

 یکج هدیا باط نذا ځد هرک صن دمشر دماغ نا بلط نذ اند هسک هلوخ د

 ت ولا كالم ن وساک رب و رونسد لیا اربج یا ی دنیا ترضح ردقوپ
 یدرب و م الس هترضح لوا ب ورک ورا هرکصن دقدلوا نذا هلوخد ||

 ذکر ما E هکدړترا او یدردنوآ 6س ۳ یا قح دا یدتااو

 ورک الو مروئوک هيالاب لاعبو دا صف یکحور كسیارروبب رکا مالو عیطم
 ثعدءهدیا دهن ییعب یدتا رظد هن رط لی ارج رورمس لوا مود

 یاعت دنو ادخ هک ردوب قیقحدج اب یدتلا لیئاریح یدرتسوک ییاروص ۱

 ی دتا هنولا كلم ترضح لوا ر دقاتشم هكفن رش یال كنس |

 م السلا كيلع دجااب ی دتا لیناربچ لوا لوغقم هشیا كغیداوارومام ||
 م دا رص مب نداد لهاردک رک مسعیا هز یحدرب هکمرونک جو ن

 (رعش) نیلب وس یثوب ردشعد بوخ هن ل دا نس نا مدوصتمو |
 + اک دوس هج رک داب ول نا | ۴# دن ک دوس دج کش دیا وت نابلار :

 هچرسفس یش اون مھر وچ راک هجرصعا ےہ یشابنوت مفسو وچ
 یافو كرض> لوا یدستا هکر داود ندساع نا د: کد وس

 دن او د مدبح بوذا هنیمز هکیدروس ما هتولا تالم یلاعت قح ینوک

 كناو ندم هلوا لخا د هن رزوا كلا زسا دا هکندنا نیفص اما راو

 ندشاوعاودن نوا کا۰ س4 نسهدباضرق نح ور كنا هت دالوایدا



 دون ا یدیا راشن را قلبا 7 كسیزوب ر 1 دیت |

 2 ج اورالا ضیافو یدیاراو ی ر ۷ O كلا هدٌلا :

 ۱ تا لها مکیلع مالساا یدتا توروط هدنس م رشط كنود a دالر وص :

 : اورحا 5 هک مسدمررب و ندا هز دکیاللا فاو هلاس زا نومو هوشلا ر

 ءارهزلا همطاف نوساوا هنکیر زوا لس تجر كنيلاعت نح زوب هریک |
 هثلاح ودنکر بم هکیدرب وباوج یدرروط هدنجوا یشاب كترضطوا |۲

 ٣ ندا هلا دنلب زاوا هدت ولی جوا یدتشا یباوج لوا هن یدلبا بلط ۱

 3 رلددهرد ند تيه كښ زاوا كيارلنال وا هد هناخ لوا هکلب وش یدلب ۱ بلط ۱

 رد هن هکیدروب لاو سو یدجآ یف ؛ رزوک بولک هپ ود: :؟ ترضح ِ

 ٣ هطاذ یا یدا ت ت روح رلي دانا ض رع ه رورسلوا نا تروص

 ۱ رص هه ک یرلتذل ردّولا تا 3 ka هر ود لوا یدتا ت ترصخح ها :

 ۱ یر هج وز و ی را ندنر رب یاب>او یجیدیا عطق یزوزراو چندا 1

 | یدتشا یزوسسوب همطافر دچا ےب یرزفولغواو یجیدیا لوط |!
 ب وتوط ف لا تار تروح ۳۹ دد ¥ هدأ تبرح هاتش دما ) 2

 ا ب وتلا ورلبا شاپ هبطاق رلبدلاص یدتا تقرافندنهیطا ند نف رش |

 اج یدسد دا هرئصت دنا ی راک اوج ل دن رم طح لوا یدد هاتشااب ۱

 م فرو یم نوا اهم هکر و لیقر ظا . اکب ن وسا القا دذ اک

 1 زرلغآ هکشو داغا E سرع < ۶ هلج ےک ےٰلغا مرد یا یدتا بوحآ :

 || رلت راشب و راةارادلد اک او یدلس نشان یزوک كنهمطاخ هلبلا ل راءهو |"

 هکر د و قم ید (نوهجار هل اناو هانا )دق دناوا ضد محور مب یدتا

 ندنس هللا لوس راب یدتا همطافردرا و ضوعر ها صر ره كناسلاره 1

 ۱ 1 رابه هن رورس لوا ۰ رکصدناروابب دز وا صوع دف هنو یشک نق 1

 ۱ E ی دا ترمهج هانا بت رکاب ی دتا دهطاخ یدمو ی رزوک

 تدشو هودبأو برک نعل ردقو ه دنا و برا هک اا تنش هرکصادنوک و ۱
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 یرغآ لوا هوا هرکصندنوکوب یدبا هلا er 5 ت» وعصو او

 ندب مزاواو یناسج قئالع ءودناو برک دوخا ردکر کهساسلاق یباو

 | توتلوا عطق هقالتعلوا هدسلاح يکي دمت یدا هلیس هطساو یناسنا

 هه لوا اکب ردک رک حشا لاحراو 1 اعا هلاعتم كالم لاضو ا

 | قلوارادباپو قلاق هداسید هدناکوکه دنتفو سور ع زن كن هير

 ینارمصعت نالوا عقاو ندلا هدرخ لاعا هکر کەر دکر ک هسالاق یترمسح

 3۴ د مز ترمس>رب تانسا هد ص ( تب ( هلوأ نوعا زاد

 ترضح لوا هشد اع هرکصذ دنا # لرب دون ےک شک تسذآ شار مسح

 تدصور و لیفرطدرب اکب و جا ی 9 وکه تلا لو سراب یدتا بوراو هو

 نیش بل ناز (تب ) هلبا مرع "رمسخذ علب ییهیطداکر و روب
 # دوش نم ناب زدرو ن” نآ تمایقات # موننب نکن كيياکت

 | هشباع یا لک نیس اکب هشباع یا یدسعا بوسجآ نی زوک ترضح
 هکر دلوا نامه یدصو یکنوکوب مدیشعا ترصو اکس نی نوک ینود

 هند ید هديا طو> ك قصو لوا بودا لع هژدص و ےکیدتنا لوا

 یدابا ضرع هتر طح لوا هلااح ناسا یننوصمكب و بودا لوبق
 | زاونراسع و مس زاوتراتفر 3۴ ییعهو مراد یرظنات دور رک ره (ت)

 یکیدستا هللا هاعرورس لوا بوسلک ورلبا ید هصقح 6 شوک
 ماع هکر داوا د تاورر و ی دتا ید هلکنا ى هلما عمو هلاک

 هرشط ترور“ الد یسع) رس هد هژوک نس هشوک رک هناخ هک ردهز ال

 2ہ

 لر رمو> لوا یلسحو نسح ید هطاخ روتک یک رازغوا ىدا

 1 رلبدروط وا هدنسوٌدراو كن رراوک رز دج تور و مالس یدرونک هاو

 هکر لیداغا هل وشورل,دلشاب هخعارلر دروک هدااطوا یرورس لوا نوح

 هک تسشنآرداهناج(تب) ی دالاق هسوک ر قداغا دعا ےب هناخلوا

 زار نود دور یم ناب 1 "دن دز نوخ ب الس ## دور ی ناناج

 ح ۱ ,رس> د هر یه وس تس دز نور ءاح 3۴ رانك ىمرود دو فعوب

 < ينبزو #

 | نکو ق نرقو ( هدرکتح یلاعت یق> ھت زس هیع رو ههر ګانو زس هی«

 | هبهطافرورمس لوا هدب یدروی (لوالا ذیلهاسا حربتنجربتالو

0 
 ح
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 یتشاب نیسسح بویف هنب رزوآ یزوب ل رام كرورمس لوا یزو: |
 بوحآ نب رازوک كرابم ترضحو یدوق هن رژوا یس هنس كنرمضطوا

 هراناو یدقوقو یدب وایرانا نودارظنهرافا ن زوي تقفشو فطا |
 هکر داوا ځد تءاورر و یدلباراصووید دنآتبحو ماغ>او ےظعق |

 نسحورلیدا ه دنسوبف یس هرج كدرضح یرلیضءب ندیاعصا صاوخ
 یزاوآ یرلقلعاكرلتا هکاب وشرلیدش الغا یخ دران | ندنرلق دلغا كنس حو
 دلس ما یداغا یخدرورمس لوا یدشریا هنغالوف راس كترذوا

 ردیلکدروفغم راھ انک كج هلکو شمکكنس هلا لوسراب یدتا
 | مب نعد (یمالدجر تیکیامنا) یدشا ترمضحرد هل بحوم هفاعاور

 | كرنا هرکصت دش اب هک ر دن عا تءفشو تجر هما مندالغا

 ل رغاح یب ىلع مشادنرق یدتیا هرکصت دنا ردکر ک هسا وا هح یرالاح
 شاب كرام ندکشود ترض > یدروط وا. د: جوا یا و یدلک لع سد

 كرامو یدنروئوا بورمک هتغوتاوق رورس لوا جد یبع یدردلاق

 مد كندوهد نال یلعا ی دتا رورسلوا یدلا هش رژوا یلوق یتشا

 ضورفندنانوحما مه یی رکشا هما عا ردراو اہم ردقوش هدد

 روک ضوحییءیا نسهدا ادا ندتمذ مب نفح كنا هک راهازمدشلا

 ردک رک كلوا نس نشا را اکب ب واک ندکوا ندععا هلج هدنرانک

 2 هیلراط هک ردکرک ر دکج هشد را هورکم هجا اک ہرکص نت و

 راتخا اید قلخ هکن-سهروک نوحو نسهلوا كلاس هراصم یب رطو |

 یدستیا هک رداوا یخد تیاورو و) نس هدا راتخا ترخآ نسزردبا
 هکم دقروفرد | ىلع عزاب همان تیصورپاکس ات روتکدغاک وتاود یلعا

 بودیا لاسقتنا هترخآ ندابند رورم لوا هجثروتک دغاکو تاود نب

 تدصو هره هلنا لوسراب م دنا سد لاق م ورع ندنتاود یهصت
 ةواصلا ) یدروب س: م راتوط هدعرطاخ ینا ن هکروب كاسا ردد

 يف هلآ هللا ) ی دروب هکر دلوا د تباورر و ( مکناع| تکلعامو

 ( لوقلا مهلاویلاو مهنوطب اوعشاو مه روهط اولا مکنایا تكلم

 نب رباجو ی دلیا دازآ لوق قرف « دنوم ضرم ت رضح هک را ردیاو
 یفالخ كباطخ نر یدتا هکردیو رم ) ندی رانا هللادبع

 ت سضح نیتمولا رمآاب یدشنا تولک هثناق كنا رابحالا بوک ه دشنامز



 هک ۲۹۰ ےک

 زوسیکیدلب وسهد رر حا لسو هیلع هللا ی ص كالوسر ۱
 1 ۱ یدتسارع ید اهن

 یدتبا ىلع یدلبا لاّوس ندبلع بک تیا لاوس ندیلا-طیبا نی |
 ةواصلا ی دنا ود هع رژوا مب نشا مدیشهایط هعسک وک یی رضوا |
 || اک وہ وردکر ک ہساواوب یرلتصورخ آ كناےیدلا یب ی دنیا بعک ۃولصلا ۱

 | زوساکب ترمضح ردا ىلع رارواوا ثوعبمنوجاثنوب و ردزرومآم |
 : س لاح كترمضح لوابوقآ هعرژوای وص كس هغالرابه نکیا رل وس

 ا ا غا ہا راز ب ودیا تالتقاط ی ندندرا « درپ ی رانوتاخ یدلوا |
 | کب ساسبعیا مدتا ب ویءهدبا لمح هکمر وک ہ دلال وا یئا یخدی ||
 | دنیاو ر ق دروناب یترمضطوا نیکیا ب ولک ید سابع هلبا دادما |
 1 تواک هنس ومق هر هدنروص ارعا ٿو! كالم نوح هکر درلشهرونک ِ

 ا رادرب- ید یت لسها ب واوا فقاو ترضح یدلبا بلط نذا |[
 | تولاكامن وسلک کالب وس هکیدزوس و ر دنولا كلم نلکهب ويف هکیدابا |
 زأ مال اکس یلادت ق یتنا اهبا كيلع م السلا) ىا بورک ورا |
 ل وا ما ضبق یکحور هدام وا كنذا كنس هکید روب اک و ردنا ۱

 یدسالوا ردراو محاحر مد ها س تولا گمان یدتا رورس |!

 هک كدهنامز لواا نس هينا ضف ىج ور مب یدنیاترضحردكنجاح |[
 | لد ےک هج كلام یدلبا مما یلاعت قح سپ هلک اکب لیاریج |ا
 || «ردنیوس نشا 6 ردکر ک راسروتک هراکوک ین: رهطم ح ور :

 || نیب زینب رلیدنک ر واک یو ر ك دس هک هنیع روح ی دروي یدو
 | كقلاق هکیدلک ب اطخ هتورپج عماوص ناکسو توکلم *هکنالهورهدیا |

 هر هکیدشلوا نامرف هل اربج رورلک یور كد هک لروط فص فص

 | لیارب-ج سپ رونوک لیدنمرپ ندسدنس اکاوراو هه دج میبح بونا ||
 ْ مسود حب یا ی دتا رورس لوا ی داک هثناق ترضح لوا قر هیلعا ۱

 نوساواتراشب اکسداب ی دنیا لارج كد وق یماهتییب هدلاح نیل وب |[

 || ردکب وغ رهو لوبقم كنس هند لوا هکر دعشهرونک هثسرپ اکس اك |

 نارا نا ) یدتا لا رح كدروتک تراش 4 یدشا ترضح ل وا

 دق کناللاو تش زر دف نیعلا ر ولا و تفرخزدق ناذطاو ندجنا دف

 | ردر دهن بوخ یلکود ران وپ یدتیا ترضح ( كحور م ودل تفص
 یدنیا لیاریج هلوا ل اح شوخ هاکنا عفت هکلیوس ھتسنرپ اکب نکا و
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 تلح هث رت هاو ابا هير هنج كتماو نس هکر دوب قید

 یدتنا لیناربج لید هدا ز یعراشد یدتبا ترمضح ردکر ک هبساوا مارح

 أا یرغندنس یتا هکودشهروب ینازرار هنس جاقر اکس یلاعت قح دا
 | هدتماسق مو و دوج ماقءو ردر وک ضوح هکاواردشءامرپ و هرممغب ر

 اا دوت هک هیلشغ اب ردقلوا اکس لات قح ندکنما هدتمایقوردتعاقش |ا
 رورسمو تقو سوح یدعسه:شا یدشا ترضح نس هلوا یصارو

 || یدعا لکید تیا هنولا كلم بونود سب یداواروئرب مرزوک و مدلوا
 | شب رهطا جور خد تولا كلم لق ماسیق هتم دخ كدیدساوا رومأم |
 ٤ ردقاوا هرمّع> لوا نوع تارکس هکر ردناو ) یدلوا لوغتم هص, |

 یماک و یدا رزارص یهاکو دراز یهاک هکر دل وا واتهمو ولاد

 | یررد لحا یراونار 2 ى درکچ ینا لوص یھ اکو ینا عاص .
 لوا بورق هب وص لوا ی ىلا كرابع بورهوص ح دور هنکواو یدار ؟ هد

 | مهالا تولا تار ینعا مهالا ) یدردبا حس یی زوب هلاوص |

 هللاالاهلاال ) هک رداوا ید تباوررب ویدیاررد تولا تارکنمیلع عا و

 : ردیا اه :ع یلاسءت هللایطر ےھت ص هشداع یدنارد تا رس تو نا

 ٤ اا GEE SF کیدو و ناح هلا ت دش هلعونود كلرضح ۲

 | دک كمریو اج هلغلناسآرکا ار رم دیا ا هطبغ کھ هرلنرب و ناج |
 أ هساع هنن و یدرروم راتیتخا ینا هن ریمغب یدنک ییاع قح ی دیلوا ۱

 لت رمضح ل وا هدعر تااع ی دا کرد را هتڪک نده دص 1

 | ورا نجرا دبع یلغوا كرکب وبا یدبا هدعسکو ک ےب یشاپ كراسب» ||
 | ریمهب یدناراو كاوسم لشي ر ندنح اغا كارا ه دلا كلاو ی درمک

 ۰ م42 ن, هکلب وش یدلنا رظن هک اوس لوا سو هبا لات هلن | یلص 0

 ٤ هک اوسم وش ها لوس راب مدتنا سد زسا یک اوس لوا ترضح هکمدلیا

 ۱ وا شب ی دید دمو واتر غااش ا ن شب یاو تر
 || هدمرغا یاوبم لوا بولا ندنلا كناسجرا دبع مئادنرق یاوسم
 || هلا لیل بوا آ ندلاک اوه لوا ترضح مدر و هنرمضح و مد اّموب

 || اوسم لوا ییاعت قح هکندلوا سم اکب تاود لواو یدلبا لاتا

 ی رغا كل ورس لوا هلحاما كم ۰ دا # ه درا کک ر 1 هلا یبس

 Es ٤ هلبا مدنس مب هدشنوک مب ون و یدرو عجج ییاعل ۱ : ۵ مے , ها ۳۳ ا داو و 1



 که #*

 هندهس كن هاخ هد اح لواو ىدلبا ص قحور كلا لاد ق ح

 یعاشا لا ءاکا یدد ( لیعالا قیفرا ) بور دلاقورافو ااو برقا |

 سواط نآ تفر ( تد ) یدروسب تاحر ها ماع بودا لس ||

 نو-جو #شرع یوب شنافناهزا دیسر نوچ # شرع یوس شرع ||
 كنارکره هکم دف هدهاشم ود وق شوخ ر ن دلا یدل با تقراء نداد حور

 دراو هدتباور بو مدر واهلا ربح درب یتر طح سد مدیشءامروک یزاثء ا
 تل ار تولا تلد ۰ داور ورابدنروا هکئالم یترمطح لواک ردثلوا |

 یدروتوک هنیلع ءالعا بودا صبق حور كرورس لوا هدنر وضح |
 رداوقنء ندیلاط وای ییعو(نیلاعابر لوسراب.ادجش او یدتناو |

 گر سس ا هتک و مدعشا یئوص هاذ او ندو رط ناتسآ ی یدتا

 | هب یرازو هدن ارهلادطاف یدروی لاتاندلاعوب رورس لوا نوج |
 سودرفلا دج نم ء اعد ابر باجا اعا او) ی دما بوروا داش ||
 اد لاما لص ربع هک راردیاو ( هاعبت لی امج ىلا ها هاو |

 هک رد ورم ) یدهرو؟روک ھو زک ره یی همطاف هرکصذدننافو لو

 لوبقاذغ هک هربهفس لوا عی رد یدتا بودیا قلی راز هقب دص ا

 كلما هد هدور, نرد لوا ل ردو یدابا راتحا 3-۵ او و رعد توی ا

 لوغتم هک ارت ما هدنکشود تحار ماع هک ر 2 ندنع یرلهاک

 رارف ندنس هن را سفت ه دان اد م لمح و ربص زکر هو ید الوا |

 | زکرهو ید تاقا هنابهت۰ یرا زوک كرابم كنا نک رهو یدم رم سوک |
 كرابم هلا یبس یت رنک كن را رارضاو اذا كال الط لهاو راق کح

 یدانعاب نسوق ماد اهن زود لرمهذرپ جو یدعوق لالم راغ هن زوب

 ث داوح یشا لر اسو هد یاس د ا د لاھ رد نادندو

 رانوک هجن ندنتعانقو تان رو یدلوا هو هلنا هباصع ندراکزور |

 زو هلن اه دعفاو لوا نوح هکر داق ) ید رع وطیراو ندنکما هب ا ۰

 هن مارا رانوتاخ هلا راراو رابدرک ورګا ىلاجر تب لها یدزتسوک |

 زاوآ لواو راب دتشا زاوآرب ندنس هشوک كن هن اخو رابدکج هدربرب |
 لها یکیلع مالا ) هک دنا رد رلر دلحب ج یکی دوا یزاوآ تا 1

 عروجا نوفوت اءاو تولا هغ اذ سفن لک هل اكر و هللا هجرو تسلا |

 هدنناق كنيل اعت ق> هک كلوا .اک او تل تب لها یا ید ( يملا موب |
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 هدتتیفح كام ع رفو ع رج بودبا ع وجراکاو كلوا قئاوهب یلاعت
 هلوا شلاق مورح ندشاوت كني امت قح هکرد ےک لوو

 ی | ینا رم لع ( هن اکرب و هللا ةجرو ےکلع مالسلاو) 1

 یدنیا ییعژرادب رب دتیاباا ردهک نیلب وسیرازوسوب هکیمرکی دلی
 باا هکر درلشهروتک هدتاورو ردشلک هکعا هب رعت هز هک ردرمضخ

 ۳ رب رازو ہو و داب ردك اخ لا هکن وح رلردیا هدر ڪس

 نارمح و هعمارس ںوڈود بارطاو ناف هن رلارا جد ل رلنا رلیدتشا

 ی ديش ندن را شاب یرالفعو رایدبا حور یہ دسج اب وکراپ داوا |
 ی رلیص» و یک ناقء نٿ ن اعع ی دع و ی هد ط) كا رصد ۱

 هللا د-ءعرلب داوا تقاط یو هتتسخ یرایطمب و رلیدلاو دیدق « دن رب ||

 یک باطخ کی رکرلپدلواراتفرک هتنشو الب ید یرلیض عب و یک سنانا
 هيلع یا هلا لع هلا لوسر هک در اد:آبودیادانر فر هک ردلوقتم هک |
 || مذاوهةمصر یک نالواعفاو هریمغب یسوماک انکلردشمالوارداصل-و |[

 هک هروط ردقا وا هدایندرورمسلوا هک ردلوا مدیما نوهت>ادخوردش وا |ا
 هاب دم هکر داوا جد تاورر و) هدا عع نی رللد كرلداذآ و كرلهوانم ۱

 رگ یدزعا تافو یدیاوا رب مغ درک ارل دتا تعاجر ندنراقفانم |(

 هکیک ره یدتا بو روط هدنسویق لم توکح ییعاق تاطخ نا

 | مرگ یکیا ندساب هلهافوش هسر دیدلوا توف یربمغی ترمضح

 | هلیدشود هکشهدننوع كترمضح لوا قلخهلبا یزوسوب لرع هک راردیاو

 | هدنرب قوبترهم بویلقوب هللا نب رغاب كترمضوا شيع تب ءاعما سپ
 ره ارز یدلبا لاسعتا ند اید رورس لوا قیفح یدتا و یدالو |

 | كنرمضطوا هللا یزوسوب كزاعسا ید ردشعاوا مفر ردة و هدنرب توب |
 | رکپ وا هدتعاسلواهک ر دل غل ) یدلوالصاح نيد عهیاحصا صعب هنئو»

 | بوردنوگحربخ اکا یدیا هدنل نم یدنک هدنس هلع حس قب دص
 | مالعر ندنا بم رکب وبا هدنب او رر و رلیدلباراد ربخ ند هلئاه *هءقاووب

 ندا تولک مال هروتنک رمخرب ندنرض> لوا ات هکر ۳ ردنوآ

 زا تولوا راو هلایحت رکب وبا سپ یدید مدتشا یس ادص دم تام

 یداک ههالالوس ر دعسع قر هءاغاوبد ( ءارهظ عاطعتااو هادحاو )



e 

 ق تاعالاهه- ء کج یرادلوا ار سو عمار لای و |< دزو

 ا رلیدت ارلتایدندردهدنفهللالوسرویدراو هتسمناخ كل هشباع بويعا ||
 را لوا بوراورلدا قلدصرکب وا رونا هوس هش وک كن هناخ فتا

 های اوو ید والا كرابم كناو یدردلاق ییادر نالوا هدنرونا هج و |

 ۱ كتر ضلوا خد هرکرب سدیدالغا بور دلاق شاب هرکصتدنا یدد |
 یدلغا بوربدلاق نشاب هرکصن دنا یدید مایفصا اوویدب وا یی كرام ||
 تم لو اهرکصت دنا یب د الاغ اوو یک وا درب تا راهه و |
 ح یدید (ا ھو اید ت.ط اون تنا یایو ) یدلعا بول 2 یسوزان 1

 | یدیاردقم هکت وم لوازم لا عج توم یکبا هدنسلاعت قح ی دشا هر هركصندلا ||

 نايلوا معطنم هل وه لرد ر ج یدلوا مطعتم لک ود لتسو لدا وب

 ندناورلهدی!فصو ن هکر دکر واوا زدنا كناش كنس و یهلایحو یا هنس |
 0 یدنک یدب اوا ہد لا مز راتخارک ار هیاغااکس ےک ر دک رلیاج ۱

 ب یا
 ۳ ۳ و رک دا راغاردقل وا هکر :رزوا بار

 هرکصت دنا هلا دابهدنناقادخ یز د څان و ردشرپا مالساکا ندزب ادخراب
 توروط ۵ ها هورکر رگ هکدروک یدهیح هرمنط لد هر طب بوق

 | کا تب ول حوا یا دص یدعاتافو رم هکر داو راب وسزوس

TENT a: 

 | تافو هللا لودر قیقحص یشکی ا یدعا رکب وبا یدمکیدرع ید:دروتوا
 یردوب بودن اںاطخ اکا هددب 2 ا 9 یلاعت قح aC رسا یدلبا

ATR 

 هردصندا ) (نودل اس طلا مد تمن افااا )و ۰ نمرشالات لھ امو (

 هحو هرکب وبا بویفیرع هلج قاخ یدةږج هنب رزوا یربن تللو-سر
 اع او لچس هر اعا یادخ هددبط>لوا یدوئوا هطخر ب هدنارلب دابا
525۳717۳ 
 ناک نم)یدشیا هرکصددتس ادها مالسو الص ه افطصاا د# ح ورو ۳ وقت

 . | ییعمتباقنا لتقوا تام نانا لسراا هلبقنم تاخدق لوسرالا دامو |!
 تب ( نوي مهداو تب كنا )و یدوقوا نس هع رک تا ) مکیاسععا :

 ی , اوب نباب وکو مدشود بویرتد مراد ےن كردن ار عیدو ةوا د يس هک ] ۱

 رب دوقوا بودادخاند ركب وا ییآ یک او قاد یلکودو مد ا ش ماش

 یهدر لوا ی مس هءط> ل ست وب زود ۱

 یی $ وق ووت ا ووز یوو نو سی و ات ی یا ی تا

777 007 
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 دوف كىر طح لواهللا لوسر ناو ےل لها سا یدلا مقر 1

 | رکی وارلپ دید (نوعجار هیلااناو هللانا) بولواباق ناطمبولی انیش ||
 هش رب ییهساع هلو هپ نه هت لها هنع یلاعت هللا یضر قددص |

 | قلعت هرس یتیفکتو هجو لس كن رضح لوا یدتنا بوروتک زا

 || رارق هبنف الخ یما ملا راصفا رجابهمرب کا مرکصت دنا ردضوقیو |
 کای لبسع تس لها یدتک هند هعیقس هدعاس ب نوع رو

 | رهاطرورس لوا یدتا صعشرپ ندنس هرشط هرج هاکان رایدروک |
 | نیلی وس یزوسوب هکر دعاوا كاموب یناردقود یتجاح هلسخر درهطو |ا

 ٠ لوا یدعا جد یا رہ هک ر لد شا هرکصت دنا رلیداس لود رلیدارا

 | یدبا ناسطیش نیابوس یکم دمو مرضخ نب هک دیا لسغ یرورس |
 || دماساو فو لصفیرالغواو سابعو یلعرایدرک هدرب رب ندباعدر سد |

 || یدررید نارتشهنبقل یدبایسوادازآ تترضح هکشبح ل اص و دیزنیا |(
 ١ هک رلید-نا یالتنخاو راءدرونکه ش درام درب توئوط س لوا ٤

 | نسال یکرلتیمراس هسخود راهدبا لسغی هدنګا یساسبلیترمض> ||
 فیهخ مولر هزلنا لا دد قحرا هدبا لک هرکصا دنا نورا-هیح :

 ۱ كنهلاخ هدتفو لوارلدد و هرزوا یر هس ییب رلذقذ هکلب وش یدردنوک ۰

 | كدا لسغمدنعا یکلموک یرورس لوا هکندقیحادصرپ ندنمهشوک |
 یرضح لوا بولاوردندبغ لاعادصوب هکر لیدلی یدید لا ناب رع

 بویابق یس وق كت هناخات ی درویب سابع رایدلوا لوغسشم هقم ود ||
  تناوررپ و رابداموق اک یربغندراپ_ذکن اساوارکذ لوا هدورگا |

 | لوا ید زب رابدشا دان رف ن د هرمشط رانصنا هکردا وا ید
 ی رلشادنرف لسانا كنرضح ل وا نعد ز ود یرالاخ كت ضح

 | زدیمولعم تن هلج نع ەدخو تبارق قح هرضح لواو زا ندنساب رقاو
 1 | سر د ندزب سد ر دنشور یک نوک ز٤ الخاو قدص هدهالساو

 لرورس لوابولوا لصاح فرشر یخدهزبان هکر دکر کی لوا هک رس
 هکر دلوا یحد تداورر و قدیلوا مورخ ن دٌتاود یمدحو دهعد

 نیعاکس بلاط یا نت لع یا یدنا جرزرخ ۶ ءراصا| ۶ روخ ن سوا

 || یضترمیلع مرکو رجا ځد نب نس هر و تزاجا اکبات هک هیادخ مررپ و
 هل خادم ج دالسع كن مطح اما ی درک و را بور وروسد کا

 | ند سوف هتبخ لو ت س واهک ردراو ید تاوررب ور یدعا
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 شاب لراہم كنا راد وق ها رزوا توان یسم) شە ی رضح لوا

 | ىت رم یلعرایدلبا هتفرط برغم يراق الا كرامو هنت اج قرشم
 8 وا نودا ترش ام هنلسع كنرضح لوا هع یاسعت هللا یر

 ِ كرورس لوالصوو یدیارک ودوصنارعشو یدابا لسعد رهطا ندب

 یا رم یلبعا یدراب وط یراقو تودرا ادح ندنرهطا ند یکاموک

 یترضح لوا میسقو ساتو هدا لس هدانا سآ نی رهط ندب
 لواو یدراردا تنوایمو دادها هب ىلع هدکردنود هحاحر ندشناحر

 4ے هدیارارونص هکاد وس یدلوا ع فاو تاعا ید ند يغ اع هد صا

 : جد تیاورر و) یدیارود یدک داد ندان اجر تنرضح لوا

 ییادخ لوسر یدباربد هکرلبدتشیازاوآ فیطا تیاغب نا هکردلوا
  ندناوماراس ندنرضح لواورار دبا تناصا هزمس هک كنوط هللا قف ر
 ٥ داوا لعویدا!لوارھظ هنسل كاباتو كلرجرب جیک ینب دا وا مفاو

 || شوخ هل هدکناعو ه دکناسیح نوسلوا ادف اکس مایابو مانا هکیدیاررد

 | تبون جوا هلباو-ص صااخو هلیغارمب ر دس یترضطوا نسواوفوف
 ةشوک ك نر ضح لوا هرکصندک د شرا هءاعا یمهم لسفوراددلبا لسغ

 یضن ره ییسع یدیشاافوص هرطق ج اقرب هدنروقوح یکب وکو ہدنعشج
 هنکلهداب ز لنظفح و لع كنا یکددحا یر هرطق لواو یدسا یتا

 ندرلناهک دلوع” نوت ضا حوا یلام دیس هرکصذ دنا یداوا باس |[

 ارورس لواهدتیاوررب و رایدلنفک یدبا لکد هماغو صو یسی رب ج

 | هرزوایهاک هدجمو ینفک كناویدیا یناءدر رب و ههاجضای یکیا یتفک
 | نداتج یطونحكرو رس لوا لاری هکر اردیاو رثیدحاص طونحو كم

 ا رالغوا هدنتقو ینافو بلاط یبا يلع هکر دلوقنم ) یدیشهروتک |
 | هک كدا لامعتسا هک من قو هکیدتا تدصو تور و كرم رادعهر ۱

 | عر اف ندهروک ذم روما نوحو ر دشلاو ب وترا ندنطونح كترضح

 | هدنجا هناخ  رزوا قبصو ب وراپ هر زوا رب مسرپ یترمضطوا رایدلوا ْ

 یدنا نوک هنشود یتافو كلا ردا ىلع رلیدةیج هرشط رلددنک بوق

 كاک هک ر د بودا ادن ندناسآ بناحفتاهر هک كدتشا نوک یلاص

 هک یا ¥ 5



 هک ۲۷ و

 دوهم یا هلبا بیت روب سر کالیفزام هنب رزوا رکن ریمغیپ رلناتسمیا

 كنرضح لوا یس رپ ره رایداک هورک هو رک یدیشهرویب ررف» هدنربخ ||
 ۱ لوا هک یدتسا یحا یلعو رلب داق زا هدح لع هد رزوا

 تروح هکر دنلوادراو ی داور سا و ۵ دام هو هدننایح مه

 5 لرو رس لوا هل .دس لوا یدیشهروب تاصو هرزوا یل رط لوا

 یدیلکد اسوا هرژوا یر كا هرکصت دنفدارب ز یدلوا مقاورمخأت

 | ید یاس دزرورند یاو یارک كرار مغپ یا ) ید-با بوروسط
 اد-خراب یا نوسلوا هک رزوا كس یتاکار و تجرو مالس كنيلاعت

 یدتا میل هک داع کی رلک دا لازا هد كریم هک زردا تداهشز, |

 بودا دا هح هدئلو قحو یدرونک ےن ر ییعصا طر هنتماو

 لزاناکا هک لبق ند هلجج لوا یزب ادخراب یا یدلیازب زع یالسا نرد |
 مس

 | یضنرصییع ( هلباعج ءاکنا یزپ  دنءایقزورو زودی ادنقا هن رق نالوا |
 هک ربیدلیا یقالستحا تاتو رایدید ذآ لح قلخ یدلیق یاعدو

 هس ول مل هديا نفد ید هناخ و هيلع یلاعت هنلایص تام

 رک واري دید م روئوک ییهشاتسر اڪ عیه هسکو یدل دی“

 || رملوا نفدربمخر رب ج هکبدروب مدتشا ندیرضطوا ن ید |قیدص

 | کردا وا خد تباوررب وروتاوا نفد هدر ییددنا وا صبق ی ورالا
 جور كن رم غب كلا ەدنيەز ىو رەد اق یاعا قح یدتا یل م یل د

 سد ر دقوب یخ د هده رب رر رصو ل رام نددت یییدنل وا صو

 یج زاقربق یکیاهد هنب دم ورب دتا نیبع نب ربق بور دلاق نکشو د كت رمح
 أا رازاق دزوا یل رط قش یریف یدیا حارطا ن:دیبعولا یرب یدیاراو

 ۱ ید ارا زاقهرزوایل رطدط یدبا یراصاا حط وبا جد یسلر ویدا

 یسغ:وره ندرلنا یدلبا توعد ب وردوک مدا حد هسک سابع

 یدتا س اء رل بدلوا كحهدبا راتخا نعي رط كلا هسر ولک مدقم

 یدیارازاق هرزوا ید رط د ہک هم وبا سب ( كبل مخا ےھللا ) |ا

 نص تف هک هدسراهج و یدزاق ق رق كتر صحو یداک مدعم



 هک ۸ ¥

 اا ۳ لیعدو ساسبعو لع راددر دا ہر3 یرمهح لوا ندنو رط ۱

 جد ف وع ن نجرلا دد « دوور و موو لصف هداوفر و نارفشو

 | یدتا بودبا شارف هربق نار یارج ٌفیطق لوا یدیا شش رب [۱
 | هدیطق لوا سد نەدا لا عنسا هسک ه رکصا دس یهقیطقو هللاو

 || اع صب و یدلاق بولوا شارف ه دنربق لئرضح هرزوا لاو لوا

 | تباو ررپ و رلیدید ردندننا-.صوص *هلج كرم ططوا روک ذم شارف
 | یهفیطق ےب بروو تیصو هرزوآ لاونم لوارورمس لوا هک ردلوا ید
 دسح ییمز لاد قح هک ردوب ی یدیشعد لدا شارف هع ریو

 تداوررب ورايد يد جب رک ید هند لر ورس لوا سد زیا طاسم هیایدنا

 : هرمُنط یی هقیطق لوا هرحص ندرك دزد یرلج رک هک ردراو جد

 یدا مد نامیح ۵ سی 0 رکصک | ندروم رو لواو رلد دراهیح

 | هلباهناسهب لوا بوتا هبق یتغاخ هبعش نیدرمغءو یدیا ىلع ه دتیارر و
 || ت وقیچ ندربق هرکصن دنا بودی اس نغابارابم كتر ضح لوا بوریک هربق
 ردشاک هدّآور ید مده»)ا بد رف ندرس هر اد لوسر ی هر اڪڪا

 ۱ ر دلکد ربتعم ر دعاوا داق یراق ثدخ لفها تاو ز لوا نکا |

 || بوت آ هربق یتغاخ هریغم هک ردا وا ید تیاوررپ و ردشمع" ربا هتک و
 دهج و هللامرک یضن رم یلع ه دک دا دا ره كءرک هر هلا هناهب لوا ||
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 ردشهری و ی رايج یتغاخ كلرغم ب ورک یدنک هرب بودبا عن یتا

 | كنيربق كنا و رلیدلقاربط ىب ريق ل رورمس لوا ه رکصندنا معا هللاو

 یلچ وک روا نعد سم ه دت اور و یدیا یصب نەر عطسم یتروص
 ۰ هن رزواو راب دایق عفت مح یرادقم شراق رب ندر ین: رهطع ریذو یدا

 ۱ رک رب و ره اهنع یلاعا هللا یضر ندهد دص *هشام رددک ود وص

 شهروک هد هعقاو هدننامز ینابح سو هيلع یاعت هللا لص ؛اربمغ, یدتا

 هرکد وا مردب ییههعفاوو یدشا یآ جوا ندک وک دم ا مب هکمدنا

 : یا ی دا ا دنا ی د: د هلوا ربخ هللاءاش نارکب وا مدلیا ضرع

 هکمدتارعت هلب وا مدا ی لد تارت هک نس ییهسعقاووب مزق

 دم هناخمب رطح نوجو یدل وس ج رکب وبا هوا مولغو حوا نداوسر

 یا یی (اهرخوهو كرافادحا اده) یدعا اکی رک: ونارلیدلنا نت

 1 هام 3
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 | كرلبا لواو ور دوب یس ر كرلبا حوا تکیدروک ه د هعقاو هشداح

 | کناره همطاف الوارلیدسلوا خراف ندنفد نوح هکردلقن)ردیسواربخ ||

 ۱ یدتا تورو لاو وسا رهز طا رل دنا ت لنوو تب رعد د نواک هن س ورق ۰

 ۱ ىدا ےہط او لدتا نفد یل رادتارلنا یز کا نف د یریمغعم

 لوای دتا لمح هه رک و هغ قارط هنر رزوا روس لوا
 أ مزب و وا و ةن ارلیدتارانا یدبا یلکد هجرلا یئرورمس

 ا ند دم او نوحه داهن لاخر د(تس ( ی دبا كانهودنا درع را رطاخ

 | ردفو هراج هب یناب رمکح نکلو ۶# تسا هنشادرب هلاخزا رع هک سکنا#
 | دیس مهنع لاعڏ هللا یر ناععاو تب لها هکر درا تفر وک هدتاور)

 || ن دنزادکوزوس یرب ره بواوا ن زحو ك ا۴ هدا ز ن دنقارف كناضصا

 | اهنع یا دنا یضر هم دص *هشیام ند هلج ل وا رلیدار وس رل هب رم
 | *هنکرذوا) البج ی تنک دق(رعش) یدردبا اشنا یتابیا وب و ی دراغ 1
 ۶ یلاو فیعضال عضخا مورلا و # یاسنج تنك تناو حاربلا یشما

 1 ند ىلع امو # اهل دهم هب رد تعد اذا و # حارلاب یا ط عفداو دم

 | نب راوکرزب ردا هد هللایطر ءارهز "دهطاف هک راردیاو # یایص تیکب
 | یزوک نولآ اخ هضقر ندسنغاررط كتربضح ل واو یدراو هتراز

 || منی ال نا دج ادبر مش نم یلعاذام(سش) یدتبابویلغآویدوق هیرزوا |
 | نرمص ماالا لع تبص#*اهذاوبئاصمییع تبص * ایلاوغنامزایدم |!

 ۲ لوا همطاف ردك د نیمو ربعا رعشو راب دخ ارایضءب ندربسلهاابلایل
 ید دوام دک دتا تراب زی رو سو هيلع یا هلا لص لرد (یرعش)

 ۱ وایت هج را هث رم نالوا بوس: هب هبطاخ یخدرلت دن وب و راد بد

 2 تارفرا» مع تجرح اهلا 3۶ هسوحصا-هنارفز ىلع یمن (رعش)

 | ید تب و و * یتایح لوط: نا هاش یک ا ۶# امنو ایما یف دعب ریخال

 || تل ( رش ) ردندر هب رعیکی دبد نوجا روس لوا كقیدصرکب وب آ
 ن رعو ۶# ادلوالوالام هد هب یرت الیک 3۴ هکله م دنع تم او دق ةيعلا

 هکر دشعر اهو و )رد شع د راهي رح نوا ترمضح لوا ید ںاطخ

 ا هر زوآ یربق مو هيلع اعم تالوسر ده و فا یار

 || عرطاناهللا لوس رابیماو تنا یاب ) یدتبا بویلغاو یدروط بوراو
 | نوساوا ادفاکس مابا مانا نعد ( كنعالا لی ربصلا ناو كيلعالا بكل |

 قلوا ع رج نوجا كنسالا ردع: تاغ عزفو ع رج هللا لوسرا |ا
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 یایا وب و ردع 3 قم واربص ندن دالا ردلرج تیاغب ربصو ردلیج
 ۷ .eS ال ایست لع> الا 3 دن دنع ید ض AFR رعش ) یدلب وس

 ساایدلب ور هد رھ هج جد هند اعا هللا یضر تبات ن ناسح

 هر ھن ده بود اٹ رڪ مو هلع لاد هللا لص لرمغب یدتاکالامنا

 لواو یدااوا 6 هد هش دم كرمت اروذو نشور ندنوک کدریک

 ید اوا نوکر 2 هک لم رم نادنوگ یک دا تافو كن معح

 بواوار تم ندر ور رالف نیداو !عرافندنفد كترمضحلوازونهو

 رو  ناسهجهک نامز نامه ) تاب ) ید-شود رل دور ورا هتف هنمارا

 هک رد و مع و # درک مدرع ور هشوکر هز هاتف رازه #درک دوخ مشچ

 یه |یدتا یدیایشک درب .هوعدلا ناسم هک یراصنا دبز ن هللا دبع |

 كم ز وک ےب هکم رابد لک د مزال اکب زوک نیکيا هعا اطم ینلاج كکاوسر

 یدلوایعا بو اوا لوس ی اعاد لاتر د نس هلو 8 ۳ توآ ان رون

 ناشد لد نوخز هرهح ر # د.دب یم نا زون قارفز هدد (یایر)

 ارح ناهحود خر یو # مدونشوحان هد دزنم هناا دن ی

 تویمروط هددنندم نسارا د د لرورسلوا ید تعاجر و 3۴ دنبی
 ا هلفرط ماش ي ل الب ند هلج لوا رایدلیا راتخا تر |
 تیرضحلوا توی ندرابدوب رکا یدتااکا قیدصرکب وبا یدلبا |

 لوالاک سد كسایق لات دهه كنددلوا یدصتم هدنناح نامز

 لوا یدشا لالب یدرواوا بسااو لوا كساوا مالسا لها نذوم

 د ن رکان نم هدا لمحت هغمروط هد راد وب نتسلدو> و دلرورس

 تم دخ هن ره هدا ل دتا د ازا ن وا كع را عفر, اکس ندنب
 دازآ هناجر باو ناب رالا برییبر او ع هدا مايقاک اكا رروب

 كج ديشدا یزوسو ندل الب رک وبا وڏ هلاح یدنک ی ھا كدتا

 لواوردم د2 ادازآبو دبا باو باط ند یادت ق نس نی دعا بولغا |

 هرکصت دک دنک ههاشو یدتک هماشلالب سد مرتسادنرخ مر اهدابندیباوت :

 4 و ۲ شف زوک هل هعقاو یریمغب ترضح و یدلنا فقول هدماش تد ەر

 مزب و كل دتک نوهیج ند زع راوج مزو لدتا افح هز لالب ا 4 ر روب |

 هداننا لوا یدلوا هج وټه هب هثدم بونا وا ندوه وا لالب لک هرگراز |

 یدرواک تسارک دیکر ھه یداک ههن دم نوح یدیشمک ندایند همطاف

E 



 هم ۲۷۱ %

 حاوزاو نیسحو نسح و عید رلدا یدردا لاوسییاوحاك دب لها

 لالبایدیاژرات وسنلاوح الت همطاغو یدزرید رد هدتمالس هرهطء

 هان رب برام اّمحاو مظءلو یدر و مالسو یدشرا هنب>و نس>

 هللا رج آ) نوبلشاب ها رل:ا یداءا لاوس ا كن همطافو یدرو

 یدتسابولغاقوح قق لالب راد د یدحوک ندادلوا ( ذمطاف ی

 هکر داو لداوا یه وکه هکن راوک رز رد هللا لوسر هشوکر کحی

 رهظ بودیامایقهناذا تئس هک رایدلبا ساسما یراتسود صءهب کال الب

 رلیدتا ماراوحاطا هدا ز هن رزوا كناعدمو و هب وقوا نادا كنتفو

 یاط ید كل هالا لو تر نودا لوبد یت ۳ لا جد لآل

 هرس نوه؟ستیاع جسایالب هت دم لها ه وقواناذا هکندقیح هن رزوا

 ندر هناخهن دم مان یدید (ربکا هللا ) لالب نوج دبا راشلوا مج

 هنلح ( هللا لوسر ادخنادهشا ) لالب نو>یدب وڈ ناو دا رذ

 ENS ج كدعا ناغقو دان رفو قدم الی هد هن دم یدش

 هنا لص كرم نام نوک لوارادناغا توهیح ندنز ةناعرذ رک اب

 یا هدک دعا داغ یاذا لا یدنود هن وک یناف و هيلع ىل ادعت

 سو هیلع یادت هللا یلص هتلاسر ترمضح هکنوکساوا هدزرم هزش نازاب

 عفو هک رداکد هدتشوب و ردکر ؟ فسه رو یشن ا عن هجزوک نرالغا

 هن رزوا كلا قاراو دیما هاب رداکد صوصخ هننامز كتر صح ل وا

 3 م ندشنوف كرورس لوا نوح تاحا تما عج لد ها. هک رد

 1 هک ردررفمارب زهلوال ادهد, > و ها یغا ند: | رفودرد نا نول و ارس و

 ندامهذعیلاعت هلأ ىطر سایعنا) ردتیصء«لتما یلکودیتوف كلا

 یدید هکم دنتشدا مسو هلع یلاعت هما لص ن دلور یدتنا 8 و ره

 یدلوکا مدعم ند دنکح نعد هوا د يا رک كج ره ندعما

 هنج نیش ٹک لوا هلیس هطساو راطرة لوا لاء ق ح هلو ا شع ۱ تافو

 ۲ صد و دما یلاح كنالوایط 3 ذر هللا لوس رات ید تا هشام هر وو

 قط جا یدت اهشیامرد هدکح رات اوا ی e :ا حد لوا یدتا

 ن ندد ( ییما طرقانا ) یدتا r رواوا هج لاح كرل: ایلوا

 0 کسر ,اتدصعهرلنا ی ک یبسد» م وذ من ا د كمما عیج
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 ت ج داي لک لینک د لا

 هعاش هن لالب هصقلا # د ىنلاب كباص رك ذاف # اهب عشت ةیصم |

 ناذاویدرداتراب ز رم وا ںواک 4 ھن ده تب ور هدلب بو نو 1

 هلکعا تراز ی رو ك رضوا بوداراتخا ینلاق هد ۵ دم ید

 ھے3 داوا مداو یرلشدا لکشم ر و یدر رر و تیا هو 1

 یٰلح كنب راکشم لواو یدرآ رروط بوراو هناب قم یربق كت مضطوا |
 یسضع و هلیغالو شاب یسضء یدر ردیشلا ندنضطوا یتباوج ||

 هدتناهنوءدافص تباغیربق كرورس لواویدرردیشیا هلیغالوقناج |
 رهسروک ی روتهربق كنارلنرهروک ییرمضخ وا هدرهاط یدا هدایضورو

 ر داوم تل یدرا ردنا تداه-تو د رد رمو یحاص كرفوت

 یدروک نب رونمربفنوچیداک هن رزوا یربق كوررس لوا یارعارب |
 یدید ( هلوسرو هدبع اد څ نادهشاو هلاالا هلال نا دهشا) مداه |

 یارعا هل داد ندەئ عل دلوا یریقریمم اربد ول هکر ادعا لاوساوا

 مدیازاب ییسغیدلوا یربق كوک و مدیش# روک یربق لوا ن هکیدت| نی |
 یرلتب ول ارعا لوا هرکصت دنا یدشرا یا ماهلا دوش ےب نکل 1

 ٭ ماکمربعرمهلا و نەک Les دخ ىلا ربق ىلع تررم( رەس ) ی جد 1

 هلدهعا مناو * اسغ لک بلق هيف عدصت # مق ةوبلاراتآ رای و # ١|
 هللا مرک ندع نمولا رماو * مرک هينا ۳1 روو ¥ یرولادیسا

 ه رکصل وکچوا ندقدساوا قاد ترصعح یدا هک رد و هد و 1

 ندربو لواویدن آه رزوایر8 كرورس لوا یودنک تواک یارعار 1

 هللا لورا یدشا هرکصادنا یدحاص هنشاب بولا قاربط ۳ سا 1

 دز لدا شعباذخاندقحترمضح نسو كلدیسعشا ندامو كل دیسعد

 مهناواو ( هک هع رک تدآوب ردندرلءوا لزاتاکسو ةد ا حا نادءس

 *دنفش اوراکهنک بودا لطدعسقنیدنکن  وذب الا( واج مهسا اولا |

 ندعح بانج نوچ امد رک ر دعشماک ۹ كنسهدلاح مغب داواراکزور

 ردندنر اکا ك رارسفم هک ینعهلادبع ن دش یدلکزاوآ تبون جواوید ||
 مدیسه ر وئوا هد رد یر سو هبساعیاعت هللا لص كريم کرد

AN ORE عج 50 او 29 TAO 
SEET RENEE ۳ج SERIES 

 4 یارعارب 3



 رخ ا (رعش ) ی دا بور و م لس هرورس لواو یدلک ییارعار

 یسشن # ک الاو عاقلا نهیط نم باس + همطعا عاقلاب تنفدنم

 هرگصا د ۱ #% مرکااو دولا هيو: فأ ءا هو E ےک اے تخارم) 1 دّوا

 هللا او رفغتسان ل واج مهسفنا اوا ذا مهناولو)هد ارق نسادخرابیایدتنا
 اک د گو دروب (اع>راباو هلا اودحوا لوتعرلا ها رفهتساو

 هک و 5و زدم هات تودا طظ یھت یدنک ن هک وبلاح و ر دوخ

 هکر دو مکلید نکس هللا لود ران مردیا باط ترو ندیلاع)قح تراک

Eیره طرق ردا یتع هيب ا ترّفذم کک نسهر و ود ندیلاعت  

 E لوامدوب وایداواب اون وا کر و مدنودورک بود اترا ز

 هکابا ه دمو لوب یی ارعا ل وا یاب هکید-تا مدروک هدهسعقاو
 bly مدل وب نا توشود ةثن درآ كبار ۶۱ شد یداغارا ینا لاعل قح

 م دارا و ه دره

 رزيق لسو هيلع هللا ىلط نترمضطوا لصف #۴

 چ زول وا نا لئاضف نالوا توم هراز

 لحا و تاب رق مظعا كعا ترا ز نب رمق تئرضح لوا هک هوا مولعه

 تراز یهالا لوسر رب ہک رد هنن رزوا كلا اذع ر وھ جو رد داعاط

 كنا الع ضءإ ور دهيف بوغرم تایضفر و هيلا بودنم تاو

 هلبا ند س2 تیدح ( ینافج دذ یربقرزب منم ) بولوا لئاق هنب وجو
 تبدح ( رذع هل سل دعس هل یا نم دحانمام ) دو

 ینیرمق كنرضح وا هاب و ردرلذیا لالدتسا ییاعدم و هل رش

 ترضح هک رد, و صو ردراو باولو تایضف ق وج ه دکعیا تراز
 معاف کا « دنمايق م وهدا تراز یع ربق £: هکوک ره ر دشمزوب

 تاب ز یعیربق دوخا ب ےک رھ ہک ر داوا ید تباوررپ و رواوا بجاو
 هکر د- نهرون جد و مرولوا دیهشو مه کا١٣ دتا و مو ی هدا

 هدعارح لا نا ه دا تراز ی٤ رق مد هر ؟ص ندموه هکیک ر ھ

 هنناو رداکد یاخ نده ث.دح یک ہر کص رواو ایک شا ت راز نت

 هدف ) ی درلع یادت هللا لص ه ربق : راز لات هللا ادقز ر معا

 "هدقاو یوم كز ضا لوا هک ردهن ر ز وا كنامس لها روهجت

 نکل هل وا شلوا مفاو ینوک یک نوا تلوالا مر اش ی لاھ ۱

Co %٭ یا هک  



CVS $ % 
 سس سس

 كل رمس و ثیدح و ریست ةا ارز ر داک د یل اخ ن دلاکش أ یەم وب

 "هرغكناسد ی دنا ن وک هعج یس هدرع كەس لوا هرزوایرلقافنا

 كالوالا عیب ر هام هجرب دقنوب و رواوا شاوا نوک بنش: یسهعخایذ
 حوانالوا هدهلارا رک رداکد نک«قاوا ه هباشود مو یو ی ۲ یصلیا نوا

 ییسضعب رک و نو اوا شلوا نوک رازوتوارفصو مرحو هیځ ین ییعیآ
 یاوج كالاکشا و نو--اوا شاوا نوک زووایسیضءب و زوّمط یەک:

 یس خا ید رو نم "هنس ه دمو هکم لها کر دان رەد هکر دلوا

 هبنشکب هعحا ی ذ رغ هکم لها را هل وا شءا ی النخا هدنسهرغ |
 لفالتخاو و راهلوا شءد ردي وک هعجج هدم لهاور هوا شءد رد وک |

 | هللایپس یروهظ كن هنسدنرب قج هلوا عنام هل اله تب "ور یناسشنم
 هلیبیح علاطم ق النخا د وخاب و ېک یسب مغو یک تواو هلوا شاو!

 نملوا عفاو م.رازوا یرلاوف كەم لها فوقو «دنافرعو هلوا شلوا
 راّتعا هرزوا یرلل ود هندع لها یح رات هدن رکدلک هه دمو هلوا

 | رازوتوا ماعرفصو مرحو جملا یذ ینه هروکذ ٥ رووشو رهلوا شا
 ميبربوشود هتنوک هبنشهب یسهرغ تالوالامم ر سلوا شاوا عقاونوک

 لوقرب و ) |عاهلاو رواوا شلوا هبنشود موب ینوک ین نوا تالوالا
 مفاو یتوک یصکیا كالوالا عج ر ءام یتافو كترمضح لواهک رداوایخد

 ۳ نوهع؛داوا دراوروک ذم لاکشا هرزوا روهج لوقو یدلوا ||

 مزال « رزوا لوفو اماف ردرلشعا می>ر یلوقوب تعامجرب ندزژرخأم |
 یهرگب یا رب رهندرفصو مرگو هعطایذ علی حوا لوا هک رولوا

 هيلع زا تها لص كربمفم .  ( ةا داف ) . رولوا نوکر ازوط
 كترضح هک ردلواهدلوفرب رد راو یر هفلتخم لاوقا ریس باب راهدننس لسو
 هداوفروش#اهدلوقر و شبس اهداوقر وردل- جوا شعل ایرج هدم

Flندنلوو ساء ا لوق 1 وا لس حوا سچ اما وب قع  

 ىلاەتەللا یلص رم یدت ا سابع نا هکر دش ربا هتصردشع وا ذخا

 لج حوا نوا رکصادنا یدلوا توعس هلو هدئنشاب قرف سو هيلع

 ر٣ ه دهشدم د لب نواو ا یو اکا بودا تماقا هد هکم

 هک راك : ماماو یدلبا تاو نکا هدنسشاب اب ج وا ٥لا سا ی داوا

 ۱ دجا ماما و رده . دزوا تند هام زکا هکر دنیعد ج دا ماما

 # و ¥ ۳



 هک ۲۷۵ %

 ك ران د ید اتاق و هدنشاب شب شا اما ردشعامه> روک یاورو

 ید ا هکر دعم را هنورت ندسابع نا هن هک ردلوا ی رل ذخ ام
 كاهنس شب نوا لوا ىدا تماقا هنس شا نوا هد هم زر لوا

 ید روک دک یرغ یدردشاا زآواو یدررو قلئدبآ هدنس ید

 ینوتمو یدروب تماقا هدهن دم لب نواو یدلک یو اکا لر رکسو

 لرل وار نکا تیاور و ندسابعناو یدبا هدنشابش شا هدقدلوا
 هساور نالوا یو نددنک هرزوا ینیدشوا یر افناسو هن رلتاور

 اما ردلکد ه لومه لوقو هدنناَ ثیدح عا رکا نوصکما رد قلا

 هک ر دا وا یرادنس لرلند ر نایب شعلا ی رع دم كلرصح لوا
 قرق ترضح لوا یدتبا هک رد ور هند یلاسعت هلا یطر ندا

 یدابا تم اقا ه د هنده لی,نواو هدهکملیب نواو یدلوا ثوعبم هدئشاب
 دوعع هدتاورو ساا ا یدآ هدنشاب شعلا 4 دنعودا وا ف وتو

 توعد ل ج وادوخ اب و ی دلبا اتفاا یرسک بودا راشعا هتارمشع
 ی رب كن رلب وار كن دحوب FETE دوخا و یدعا رامتعا هب دین

 یر كورس لوا هک ردل وا ید تاو ررپ ندساا ارز ی دلبا هو
 رد هنس قم کا شا یر ءدم كتر > لوا اما یدنا هنس حوا شل

 ل ریمغد ره هک ردشعلوا تاو ر تادحر هک ردو ی رللیلد لرل د

 ناص#نو دا ز یەت ردشصا كس رع كرم مغ ناک م دقم ندندنک یرع

 یر ج4 هيلع كریمغد یسع ن 1 م دعم ندنضح لوا زال وا

 قو یکیا س لا یرک كرورس لوا سا یدیا لب شا

 تاوصاا عا اع هللاو ر دلکد یاخ ندتعط ثیدح ود و 2

 قیفیک كناو بیغر هناواصو یانعم كناواص یتا باب "هناخ
 چ رده دنا يو یاولوتادصف كناو ىلضفا كن را هفنص تاولص و

 e راعفعتسا ك د هکر المو ه:چر نداء ىح تالص هک هوا م وادم

 كا رل هه ص و را رد A اعدو عظەتو هراس و حم ندرلهومو

 ندب رغ كيلا هل ق حو هتج ر ندیلاعت قح تالص هکر ارد هن رزوا

 لرم ردق یعوضوم كنالص هکردشعد یلازغ ماما رر د ه:ج ر بلط

 كتا عجر ندالعو ردهه,ع لص ی داعاو اّتعا كتاو ردنوحا

 اد->راب یا یسانعم كن هعد ) دع ع لصمهالا ) هک رد هن رزوا
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 راهطا ین وع دو ےل یل اع ید داد ہللا مظعت ید

 هدرخآو ۸ عایق ق اب و عاد یا رشو مظع ی 5 كاو اکیا

 كلا هن رخآو نیاواو فیع ضا باولو لو٥2 تعا -ةش كلا و دنه> یتعا

 یا هدهجرد واعو ه دتنح ل وخ دو هدنعا-ةشو هلفای رها اخ نلضذ

 یلا-هتق> هک هلوا مولعم ) هاکتا م دقت هرز وا نيلس مو ءا.دنا *هفاک

 ىلا ىلع نولصب هتکتالمو هللا نا ) هک ردشمروب هدندسیح ن ارق

 هن رزوا كلا اط روه جو (ابلست اواسو هل اواصاون-[نیذلااهباا

 ]| ردلوګ هب وجو رم اهلا تاولم هن رزوا تر > لوا هد هع رک تیآوب هک ر ارد

 هکردرلشاوا ےھاد اکا هعا هک اردرلذشا ف التخاهدنراد نل.>او نکا

 اأ ردب ودنم و بس یس هدا ز ندرپ بجاو كعیا ٿ الص تبول رب
 EY یسیرب تءطاوم لوا رک رد ییا ھا هدعضاوم طب و

 | ی دو ردبحاو هرکصندرمخا دهشت و هداتف یعفاش هرکصا داوا ده ڈا

 | لس و هیلد ین اس هللا لص ریمغی ارب ز هداعد یخد یسب ری و هدنونق
 ردعونءو بوعگ ندلوبق فرش قە نداوصو هنامسآ اعد هک ردشهرورب
 نی رعورواوالویفم بوهیچ هام اعدلواراهردنوک تاولص اکب نوجو
 ه دنسارار هلباوک اعدو زا ءیدت هک رد و رم هنع یاعت هللایضر ند اط خ

 تاولص )سو هیلع یلا-هآ هللا یلص هربمغیب هکک د هنامز لوا ان ردعاعء

 | نذ*وم ید یسارب و ردء-ننفو لود هد ج۰ ید یسا رب و )هردن وک

 قءزاب یی دآ کل تمنع> لوا ید یسب رو ردهد:هو یی دل وا عراف رد ادا

 بهذم داو هیفدحو هەق ش و ضا و رد:دنتفو كعسا دوخا و

 تاولص هترمض وا رهدیارکذ ءان كرم > لوا هک هاک ره هکردلوا

 ردشرویب سو دیلع یلاعت هللا ل صرب هغ ارب ز رواوا ب>او كءهروتک

 هک ردشمرویب ه دتیاور رب و ( ییع لصب اف هدنعترک ذ نم لیلا )
 لاما هلایضر هر رهولا و ( قشدقف یی«لصب لف هدند ترک ذنم )

 ب ولک هک اق من لیل م> یدرومب هکندرور لوا ر دا تءاور هع

 یدنک یا قح فیهرب و تاواص کس بو دب با ییدآنس هکیآ ر ۵ هکی دتا

 مديد نیما جد ن یدد رج ا یدنیمآ نوسا قار 1 یا ند::جر

 ( ىلء لصباف لجرا دنعرک ذا نا ءا ا نم ) E جدو

 ه2 داوا رو دم یعسا ڪا 4 13 هد رس ت.داحاو و

 ی كناواص #
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 به اد کا یرلب صدر ناو ردبا تیاالد اطا بحاو را واص

 شهردنوک تاولصتبورب و رهدیارک ذ قان كلر > نوچ هک ردرلثاوا
 جدر نوا هسرونلوارکذ یخدرب نی سش مان هد-لح لوارک | هلوا
 یل سس ما هدا ګر هدنناو رای صد وزالوا بحاو كءر و تاواص

 لک دهرکصادحا ر دبج وا كمردنوک تاولص لدهجوا ه3دنلوارک ذ
 یاد هللایصر هر ره وا هدننوک هعج و دن هک دج یخ د ید رو ۱

 كعردتوک تاولص اک, a هد روب ترضح یدّما هکر دن وره ند هئع

 هډ اکر هکعک هردایضو ر و هزروا یسور_ وک طارسص هدنوک تما.

 ن رعو هلواروفغم هرک شع یرلهانک قالب شع لزا هرونک تاولصهدنوک
 هناا ص ادخ لوسریدتا هکر دلوقت م ند هنع لا دد هللا یطرند اط+

 قوح هدننوک هءجو ه دنس ہیک هعج اکب هکر دشهروب سو هب .1ع ییاعت

 ن, رووا ضرءاکب رکن الصالزمس هک رد وب قیفحلروتک ت الص ق وج
 كلالص ظفا هد هع رک تاو مردباباط ترفهو اعد نوعا لمس ید

 كلا ینیدلواروک ذ ه هل.س هعص عراطم ندا تاالد هرا او ماود

 هترضح لوا هش. مارک *هکنالعو یلاءت قح هکر دنا تاالد هش رزوا

 دس ڈا ےک رداوا نالوا قبال هنااح كنم و۰ سد ررردوک تالص

 تام#هعیجو لوا ناسالا بطر هل ایس ءاداو ینالصرکذ نا اک

 هدف یلاعا قح یتا ںودہا هحوت ھا رهطء حور كنا 0

 هلوا کم ی ا6 و لصاح ینادام ۳ هوم لوا اب هلیق هلرتوو 2 ۳۳۳

 تواکیگارب نوکر یدتا هک رد رص ھ٤٤ هزلا ىر ندقتنح ن. ناعع)

 یک زوک من هلا لیسو لس یلاعت قح هکمرلید هللا لوسراب یدتبا

 زاغ تکر یکیاو لا تس دبآ راو یرو ید-نا رورس لوا هر واکب
 دخ كد كيلا هج وتاو تالا ینا مهالا ) هکتا هرکصندناو لی

 هللا ف ید هده یحاحو ین را د>ودا ینا دحاب هج رای

 رب زونه یدةیح هرمشط ی دک لواردا فیثح ن ناعع (هو همة شف

 هکیدیا مالک یجدنامزقوحو هل دن !شهال طن سل نرمصح

 یدیشهامرغآ عمالصا یزوک كلا وک هک وب لاحو یدلکوزیک یک لوا

 لورا مدت نوک رب یدتناهکردب ور هذع یاس هللایضر ن درک ن یاو

 كنس ی رادعم هند.اعد تاقوا نکلمر رو:؟ تالصقوح کس ی هللا

 مدا / كسا رلد 5 ردو 4 یدتسا ترصح 2 هدا فرص هکر الص
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 | ندد ررکا كسارلرد رد هلی دتا ترضحرد هح یب ر كم اقوا اعد

 یدتبا ترمض> رد هح نص مدا ن ردکر کیاکس كسا ردا هداز |ا

 مدشا ن ردکر گب اکس كسا ردا هدانز ندفصترکا كسا رل.د رد هن

 هدانژ ندناثلثرکاو كتباراید رد هت ىدا ترمضح رد هج یتاثلث

 كنس یماعد تاق وا نوت هللا لوس را مدشا نی ردک رک اکس كسا

 تالرتش و كه کن اذا ) ید ثا ترموح ۴ هلو قورسصم هکنالص

 اما یدلوا رود كه اکو تبافک ك یدعش هت ثا ید (كيند
 هرگ ی بوک یعل رب ردشعم ربا هتک هع ونه تدداحا ه د الص ا

 م الساکس هللا لو سراب دتا لاوس نادت رظح یدتا هک رد یدح

 ین ما هردنوک هلا تیفیک هن یت الص اک-اما زرولیب یینیفیک كل ھەرپ و
 هدزاع یدباتاواص قاطءیدارع كراناهداوفر و هدزام هرکصندهشن |

 دع ىلع لص مهللا ) یدغا ترمّعح نوسلوا هدب رم زا نوساوا
 | درع دیج كنا مه اربا لآییعو مهارا یع تیلصاک دخ لآیعو

 | مهار لایلعو مهار ای تکراباک دم لآ ىلعو د ىلع كرا مهلا

 | دواد یا نیسو ردیتاور نیهگک تورو و کد (دیخدیج كلا

 و و ردشلوادراو مهاربایلع بکراباک هللا قذ> كتظفا لآ هدیذمرو
 تالثح ن دجا ماماو كنرمو اش ماما تالص هرزوا هش رط  aرد زا

  ۱فل نلاعلاق نکل ردٌشع اراتخا ی هه رطود جد یو هفنح ولاو

 هد الص نکلرد ەق رطو نالوارا شید دو كلام ماماو هلکع اهدا ز

 (ےھار ا یلع تیلص اک) نەر هلک 2 تابثاهدنکر بودیافذ> نعل لآ

 | بهاذمكم روتک تاولصهرزواتفیک و وهلکءد مها ربا لآ ی لع تک رااکو |

 علص ےھالا) هک ر داوا یلقا كنار دکءروتک هلماک تالصهرزواهروک ذم

 نسهبد ( ىلا یلص هللا یلص ) دوخاب ( د یل هلا یلص ) دوخاب دڅ
 دوخاب هلت الص نکلا بودا عج یال۔و تالص هک ردلوا نالو!قیالو |ا

 هکر دین دح كن ردخديهسوبا ثیدحیع:۱) نس هیعا راصتقا هلمالس

 مه هر و تاواص هله ج وت اک س هکم دتا لاوس ندنرضح یدتا

 تیاص اک تالوسرو دبعدج ىلع لص مهالا ) هکید ر وی ترض وا
 ی وا) یکید ( مها رالآ ی بع تک راباک د یل كراب و ےھا رال الع

 حد٫ث هللا لورا رلي دا هبا یدتا هک ردیتناور كت دعاس ديج وبا
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 دح يلع لص مهألا ) ىدتا ترضح لوا ل در و تاولص هل وک هراکس

 ماماو نکد ( دی رج كأ مهارایع تکراب 3 هت رذو هحاوژا

 ردع يلع لص ےھللا ( ردول نالص عیص ل وفا هدف یباطء یواش

 ناغفحو ( نولفا-غاا هركذ نعلفغو نوركاذلا هرک ذاك دج لآ لعو

 كهروک دم ثبداحاهک ر داوا لطفا هک ردراشءد یسضعءب ند دحلها

 زەب د هلل و و ا هرونک یظافاا لوا ما بودا عبچ ییاسع ۴ رط

 هجاوزاو د لآ ىلعو یمالا ینلا تالوسرو كلدبع د لع لص ھالا )

 دیج كلا یلاعاا ىف مهارپ لا لعو مه ارا ىلع تیلصاک هنرذو

 یس هاتر كم هبشمندهبشع هکر داوا هب رعلها "هدعاو (:داو) درګ

 لصفاو قرشا )سو هیلعیلاعت هللا لص زع ربمغی مزب و هلوا ىلعا

 هئا وا هشت هناولص دچار | تاولصاک | هبوک ه سا ردنیلس هو :اسنا

 ۸ كد هک ردلوا باوج یکلوا رد رلشع د ںاوج حاقر, ندەھهىشوا

 رع لآ دکار ردم اه وا هیت تا فسا واص كلآ و كيهارا یناولص

 ىلع لص مهللاو ردشملوا هد ت هنتاولص كلآو كيه ارا یتاولص

 ندنرمض> ےک ر دل هکر دلوا یسه؟لاردعوطقم ند هیلشا یس هلح دم

 یرلت داعهس مواعم ینیدلوامدا دالوا لصفا كن دنک یدورو كناواصو

 هند هکر راوا هک هک ردلوا فوم هل وا ساوا عقاو مدعم ندزالوا

 ردثلوا عفاوهد هع رک ت باوت هک رولوا نوعا تاو اسم و كىرش

 كم الک وب سا ( دەر نه نیبلاو حوت یا اح واک كیلاا حوا انار

 اهتلعج اک نم :ولص هلاو دیک ل هج | ) هکر واوا عجارا ڪا یسانعم

 هللاو لک د هدنردو دک راشد هدنالص لصا لوس ) هلآو ےھارال

 ۵ رشک تیداحا ند را را دس هدنتایص9 كن اولصاما % معا

 ند هلج لوا ردڈ شرا هنو راع ۵ ابا ندراک هاو نیحاص فاسو

 همعافش ےب و یب رق ا اکب كّملخ ایک ردشهروب ترمضح هکر داوا یس رب

 یدتیاو رر و هردلوک تاولص قوج قوچ اکب هک رد هسی لواقحا
 لوایشوتروق هدا زند مارق نطاوهلاوھا كوا ردشهروس هکر دلوا

 ترضح یسحجم*: ند دلج لو او هردنوک تاولص قوچ قوچاکب هک یشک
 اکر تعاج 2 هدنراذک ر وک ضو> ۵ دشنوک تما هک ر درو
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 اکی هدا د ھه :رولم هاک.ا لا زین یرلدا 31 کو داحو زر روک تاولص

 لاهن هللا یطر ص »اان ورن هللا د۶ یسحمج وار هلو اراد هر دل وک تاولص

 هک ره یدرودب کتا لو هلع یلاعت هللا لص نداوسر ردنا امهع

 3 ن وا ھن رزوا کلا نت هل اعم ون و ك ها ق>ح هزدن وک تاواص هر اکر

 e ان؟نوا ندنلاعا رفد هرژوا ی قاور كساا و هل هليو لزا تجر

 هکر داوا یسک درد) هلو من سه یا٥ ه> رد نوا هد و هنابا | و

 ترمعح ترکی یدتا هکر د ور هنع هللا یر ندب راصاا طه

 ةرشب كلا ىر | تالء رخو ر ورسو ید هرمّشط ندن-ش رش هرج
 اک تان کام نحو هللا لوس ران كدتا زر یدا ناناعو ره طهدنرولرپ

 كت اهیفص دج اب هک دعا ب واک لب اريج یدستا تربح

 0 ا :KAK ااا وس و> دج هک ررود ر :اک درورب

 ر ر اکاو عرب رد وک تجرنوا هما نت A نی نرو ڪڪ ناولص

 یش!( میر دنوک مالس نوا هتملا نه یشک ن ردنوک مالس
 نداد لوسر م قا یدتا هک رد و ندا ند ز a رداوا

 هر او نر ع لص مهالا ( ےکرھ یدر همد سو هيلع یامد هللا یلص

 رد دنذیم الت رب اکا كنپعفاش ماما هک ندین رم مھر انب لیععما اوا
 ندنا مدروک هدهعقاو هرکصا دلو« یی یعفاش مامایدا ه هکر داوقتم )

 مب لات قح > یدتا ماما ( یدب سای كهللا لءفام ) هکمدتا )او

 ۳۳ هنج هلهارمحاو میل ماین یدروز و ید راب 9 جا رلهانک

 ین تاواص لوا م دتا ی قد هادم تاواصر مکندردوک هریمغیت

 اکو نور ۲7 رک د ا۴ دع لع لص مهالا ) ی دتا ماما ردن واص

 هل :عاجرب یدتبا هکر داوم ندا ص ەإ و ) نولفاغلا هر د رعلْهع

 a القا 5۱ هکر دق رح لس رە اک از دررو « دان رد بورک ھر ھند ےس

 هلا لاح هکد هکیدبا رو هشه هلل و-شلیبلواهدتدب ام راج مک و یدرارید

 توشود بارطضاو لزز ههه لها یدزاماو صالخو تا ندنا

 هند راز ر ب واک هادو د ا رف ند:ووخ قرع هکرلدراو A هب رر

 مدم ول مزوک یدلرا هاعوع وا کر ۵ ۹ ا لوا رلب دتا عادو

 E ۰»۰»۰»۰پسس--ب۰ ۰به. ب٩

 < لها $



 rT ۲ ۳ نر کی یاولصوب با وا كب ۳ RN هر ۵ یه باس ام

 لاوه الا عج ن٥ اهدا < ؛ عولص دان دیس لا لبعو رع اديس لع لص

 تاثیساا ميج نم اهب انرهطتو تاجا ا ميج اهبانل یضقثو تا الاو
 چن تاباغلایصقا ابد 12 هل و تاحردلا لک ا هد اندرو

 دری" ند هعفاو و عاج نینس بوت وا سپ ( تا٢ لاد مبوةوبخ ان تارا

 صالح ندک اله هطرو بولوا ۳17 بس لب هکندشمامراو 0 زویحوا

 ۳۹| نر £( تاواص هک ربلوا ید یر ل دندناو هاج كن اولصو قدلو

 یلسو هیاع یاس هللالیصریمغب هک رولوامسم تاود لوا هب یشک

 نامه هرو کک هد هعقاو ییرضح لوا مک ر ھو رروک هدنس هعقاو

 ترمضح يلوا هکر دشعر | هنعک ارب ز رواوا یک شەروک هدلقنا وا

 هکوک رهو ( یب لثم ال ناسطیشلاناف ین ار دقف یت ار نم ) ردشمروب
 هللادبع ن راج ارپ ز هیمروک یشن | عهچ هک رددیما هروک یتبط>لوا

 هلا لص ربمغب یدشا هک رد و مامه نع یلاعت هللایضر ند راصنا

 ( ی اروم یآروا قارا لسەر ا لا سال ) هکءدروبب لسو هيلع

 ج هفمروتوا هدنغلارا ل رکب وبا لاتر طح لوا هدسلاح هکر ردیاو

 هلیاو دنک ینا ترمض> یداک یشکړ نوکر یدیغوب روتسد و
 ندساح ی ےک < ل وا رلیدلبا بچا ںاک | ید رووا هنسارار کی وب

 RRS کی ینکو يدا ټر ضب وک دنک

 کیک ره هک ردلوقنء ندقاس و ) هلیطر و بخ اک دییع لص م هالا )

 هروک هدنس هعفاو یرورس لوا هتملا هد هرک شب هلئروصوب یناولصوب

 دج يلعو حاورالا ی د حور ىلع لص هللا )ندوب تاولص لواو

 دفع هج وا كدز (ٍتب ) Cs هربف ییعو داسجالا ید

 3۶ مالسااو تات اولص نیمهام تسدرد ۶# رودزام ےتس رو

 چ ت امت كالاوحاو رس كترمعج ثلاث باب #

 هک ردلصف هرکس لوا ور دیا نایب نالو
e e rt re e ee ae aR ۹ 

 مھ کبد ےک س ےس .

EER 1حاوزا د دع سو هلع ی است هللا لص كرمضح ل وا ل وا  | 

 ۱ ندربغیب ردهدننایب یلاح حرش كن رب رهو یرهبراج نعد یسل رامسو

 | م دلا تروج جی نر یا کریو رع سو ذیل ایت قلم |
E EERE ESR REETرا  

Eج یتا #  
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 تست سس سس

 ۱ اک ن دسع رو ی درواک لارج اکب الا م درب و مر هب شکر و

 "رو و م درولا تروع هب وم لاعرما لوا ید ی یدررون؟ سما

 ینانوا كترمع> لوا هکر درا شءروتک هللا مه جر ریس باب زا مدزرب و
 | یرنوآ ند هلج لوا یدی- ثاوا مقاو فافز هلنارلنا هکندباراو روع

 فال>اه دغ دلوا هب راج دو>انو بواواهجوژ كن ر و رد هيلع قةت

 تاجوز ل وا یلاسءت هللاءاشنا روا وا مولعم « دلصفوب هکتن ردشماوا

 0 نیصق نیز ملا دعن دسا ی دلت وخ تش هګ دخ یسکلوا كيارهطء |

 ۱ سا لگ و هيلع ىلا هزلا ص ك رم یس اد یف و ردب الک

 | ندنتهج بسا هنرضح لوا اهنع یلاعت هللایضر هصدخورولوالصتم

 | ییدعدخقعا ترضحلواندیصق دالواردب رقا كنار هطعتاجوز
 طاف یسانا كناو ر ددده ما یبنک كلج دخو ر دشا ج ور یی هدبح ماو
 نا ندادتا هګدخو ردند یوا ن رام ن و ردعالان:دیار تب

 | یدسلوا یرق ریو یلغوارب ندناو یدیایسهجوز كنيم ور هاب |
 | كن هلاه وبا یدلناح وز ی "هرارز ن سانلان هلاهوبا یا هرکصا دناو

 | ن دنا كنو ګدخو یدیا دنه هداوقر و هرارز هدلوفر و كلام س

 هللا یلص هلا لوسر دنه یر و هلاسه یرب یدلوا ی داو یکبا ید

 | ید رو هب ر یدنه هر کص دک دتا ح وز یب ھه ګ دخ و هيلع |

 ا تحاو خاو ماو با م کا ۷ ) یدسسا هک ر دا وقم نددسه

 قتخا و مساق جاو هجدخ یماو سو هيلع هللالص هللالوس-ر یا |

 | نوناخ همژاحو هلقاع و هلافر اهنع یلامت هللایطر هی دخ ( مطا
 | یرفاو ل ام هللا یلاع بسا ی دار زردهرها-ط اکا ه دبلهاح یدنا

 | كا جور یا ه رکصند هلاتهوا شا رق فارشاو دیدانص یدا راو

 كنکدعبا لو,ةیرلد | كن هګ دخ هک راردا یدعیا لومق هګ دخ رل,داید

 ۱ شن وک ندکوک هکندروک هدنسهعقاو ورکصا دهژاه هکیدا لوا یبس

 || تواوارمشتتم ندهناخلوا یروت كناو یدلک هنسهاخ كەك دخ بونا

 || یدناوا ندوه وا نوج هیلواروثم هلیاروت لوا هک دلاق هناخر هددکم

 1 اع تا هفرو یداا ضرع هدو ی هقرو لغ وا یسع یهعفاوو

 هساوا را كتس نامزاا رخآریمغب هګ دخیا یدتا یدیارهامهدربعا

 ۰ ردکر ک ها ا روهط ندتالو یر معد لوا یدتسا هګ دخ نوت رک أ
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 ا ندشب رق ید اهفرو ند هلسق یاد یدتا هګ دخ ند هکمیدت | هقرو

 یدتا هکدح ندعساه یب ی دشا هقرو ندنطد یی یدتسا هشدخ

 شوک لوا هی هګدخ سر رددجم یدشا هقرو ر دن یان كنا

 ترضح لوا نوک ربات ی دنا رظاتف أ واد ر دک وک هسعوط ندەر

 یاد رفرف كيلا طوب او یدنا رب ماسط هدنرزوا ییسهرفس كيلاطوبا
 كرورسلوا هکداعو بااط وداویدنا سصاح هد لوا جد ۹۹

 لوا بواوا رخ  ما-ءط یدرردنا رظن هنئربس تعاقتساو بدا نسح

 دح ی دتا هب هکنناع بلاطوبا« رکصا دک دتک ن یهیح هرّشط رورس

 ندیاب وب هزب مه نکآ و ر دشلک فو كج هدا لهأتو ردنکی شوش رب
 ر: دن تکرح ل ومو ناصع دص وسدخ وب دکنام یار چارو

 یسهبحاص بس و بسحو قرشو كرام تداعب ھهج د> یدتا هک.داع

 كی ندنوب مه معا كءردنوک ناوراک هماش ه دمالا وډ و ردنوتاخ

 روا هرب وی ا لامراد-ءمر ندهصدخ هلی رط هر راّصم د هک اوا

 فرمع هنفراتصم یسهلوا كنایح رنالوا لصاح بودیک مرا دو

 ت روشم یرماوب هیاترمض> سب ز وب هرب ولآ ییهجدخو زو هديا
 تاروص ب وراو هنئاق هدخ هکنامو یدرویب زوج ترضح رلیدشا
 ۱ یدتنا نودنا هشیدنا هلا یدنک ودنک هګ دخ یدلبا ضرع کا یلاح

 | یشب رفو یکمو ردیب رع یشک و ب هکارب ز رد رەت كم هعقاو مب وب ابلاغ
 ل وعلا قداص ولب وخ لزو" و وازوب لوک و ردد# یھ“ او یکتاهو

 تودنالوبق یب هبطخ لوا سد ردود دوو مریم لوا اب وکر دیشک نیماو

 كرضح ل واو یدلوا ف رشم هللا نیلسرلا دی شارف فرش

 یی وز هرورسلواو هبطخ ناد وقوا هدنا كلا طوباو یدةع سلاح

 جوز لوا كرضحو یدیشماوا رک ذ ه دباس باب یرهم نیو
 ترضحو ه دنڅا قرق هعدخهدنامزلواو یدیا لوا نولاخ یکیدتبا

 | یدالوا هج یهددو تاکرا كت رمض>ح لواو یدنا هدنشا شب یرکی

 ی داوا لصاح ن دهیط- ۵: رام هک م ههارپا الا یدآ ن ده دخ

 تاع ر هن رطاخ نه دخ سو هلع یاس هل لص اع درس و

 بق انم كله دخو یدال 1 تروع هن رزوا كله دخ ن دته ج یکی دشا

 هل السا فرا ادتاهک رده رزوا كنا قافنا كن هلج ر دقوح یلئاض و



 دو
 یتلام هنلو یساسض ر كناو ندا قیدضت یرضحو نالوا قرشم

 تاور دهحو هل مرک بلاط یا ن ىع یدنا هک دح ندا قرص

 ع یاهناسا مخ ) یدروب سو هیلع یلامت هللاییص هللالوسر ردا
 هک رد ورمندام«1عیلاعت هلا یضرندسابع ناو ( هج دخ اها رخو

 | تنەججدخو نارعتذع سصقاوسلصضفا كن لها یرویب ترض>

 ر ذکر ک هداوا جارهتف هیسآی مجوز كنوءرفو دم تن هطافودلبوخ

 میس سوق ی سس صوت وا سس تیر تسبیح

 كني رلنوتاخ تنج لها هرکصندع رم یدروی هکر داوا ید تباوررب و)
 هللایطرندهرب رهونارکر دشتربا هنگ ورد هیدآ و هجگ دخو هیطاو یس هدیس

 هللا لوسراب یدتیا بواک هنئاق تنرمضح لوا لیاربجیدت | هک هنعیاعت
 بولکاکس روب هروٹک ماعطاب و مادا هش اک ولطرپ اکسو روب هاک ذج دخ
 | رب و هدزمو ردشرا مالساک اند و ندنراک درو رپ كنا هدکدتشرپا

 تموصح ۳ هدهناخ لواو ردندوعا فور هک ی در اخر هكنح اکا

 كنيلاعت قح ترضح لوا نوح هکر داوا حد تباوررب و ردقوب جرو

 | بور و باوج ه دخ یدردشربا هر هج دخ ییءالس البت اربجو
 كيلعو مالسلا لیئارمج ىلعو مالسلا هثمو مالساا وه هللانا ) یدشا

 | (ناطیشاا الا مالساا مسنمیلعو هت اکر, و هللا ذجرو ها لوسرا |
 || تدحو هنههفروفو كنهعدخ ردراوتلالد هدهصقوب هک ردرلشعد ع |

 1 دریک صعب a یدعد مالساا ها لعو ai دنه 3 وا 3

 لوا یراذا تودیشدا ترضخ یی راک دد مالسلا هللایبعو هددهشد

 هل تایصلا ) ردمالس یلاعتیادخ هکندروب و یدسا یمن ندزوس |[

 تدوح هدهصخوب هم دخ سد یددرگید ( هلل تامیطاا و تاولصااو |

 ه یلاعت یادخ یک ینیدنلوا در مالتس هقولح هکندالک او یدلی هلند 1

 نوڪ الساب و ردعسار ندهالا ءاعما مالس ار ززالوا كد٤ ادرمالس

 | هرزوا عملوا هکر دقو تیح الص لوا هلیسر كنانعم یکناو و رداعد

 || زدن واطم ندیا امت قح تم السار ز را هدنا در هب یلاعت قح الس

 ۲ لار هلن باک اما ثلالداکادضق وب و رولوا لكامل ندناو
 نردنوک مالس مه ص لوا هکر دک رک هسردنوک مالس ده صاشدرب

 7 عا هللاو هو و مالس هر هک نروتک مالتس مهو هب یک

 ندناجوزكنرمضح یدعا هکردب ورم ند !منعیاعآ هللایطر ههیدص
 بت س ر اال ةا - يااا تراس ا سا
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 ےک سس بس حس سست

 كل مصح ی هک د وح واب مدعا هطعو تر هب یرمغ ند هج دخ

 هکنوجگا كلا یدیا لک د هدنابح هج دخهدنفو میدلوا رشم هلرشارف
 بویلرغو نویقرب هکیدرواوا هاک یدیاراکا قوج یب هج دخ ت وضح

 هلص رر هرادروع نالوا یرلتسود كل هج دخو یدردما هل صف هلصف

 ند هګ رح هداند هکناص مدردبا در رفح ندغریغ نب یدرر دنوک

 لزوک قوج كل هګ دخ هکید ردباترضح یدیغوب تروع جه یربغ
 || تب ور و یدلوالصاح ندنا مرا دالواو یدیاراو یراتلصخو یوخ
 ااش رط ناذینسا بواک هنسوق هناخ هل.ه یسادنرفرق كن هم دخ

 ترطصم تودنا دا نت اذیتسا كن هج دخ ترض> یدقاق ی وش

 رورسو كان>رف ترضح هکر داوا جد تباو رر و یدلوا لانع فو
 كت رطح هلوا هلاه هک هلو ا یک ناقاق ی و اقو یهلا ی دتا بولوا

 ندنرا زو شب رف نسراک ارپ هج مدا بواک هنربغن ندنزوسوب
 یدیمهروسرعماعو یدبا شمالا ی شدد هد رفا هک ق یراّو هج وقرب

 ند زوسوب ترضح یدرب و ضوع نکر کب ندنا اکس یلاعآ قحو
 هک دروس و ی درپ روا ی رالف كلا كرابم هكلب وش یداک ه.صع

 ناعا لوا اکب یدهرب و تروع كرکب ندنا کب یلاء قح نوهت> ادخ
 یدلبا قیدصد ی و راب دیا رفاک اکہ قاخ هج هک هدتفولوش ی درونک

 اس اوم اکب هلاامو یدبا رلذغیا بیذک ین قلخ یلکود هکتقو لوا

 یدیا راشعا مورح ینب قلخ یلکود هک هدنقو لوا یدلبا تنواءهو
 مدا هع دنک یدک ردیا هشداع یدر و ندنآ یدالوا کی یلاعت قح

 هکحر)رد,او مے دعا دان هلک ادب یی هج دخ نک ره جدر هرکصت دعس

 ی دا یسحجوکز ود قد یس هطشام كل هګ دح هکر ذو ما تو

 || زارع اکا ترض وا یداک هنتاق لسو هبلع یلاعت هللا یلص هللا لو--ر
 هزم هناخ مزب هدننامز كن هم دخ هکر دن وناخ رو یدتابودامارکاو

 هر ر هل بلد هصق و وردن دناعادهعنسح هک ردووب قیفک ویدرواک

 أ هت لا a) قلعتام و هشام و هاب وبع بجا اش بجا

 | كرات كس نمار 3 تشدب دید ناود یکس نوح یزور ( تط )
 یوکبیزوراتفک # تسحیراب تسکس قشع نونح ممفک # تنکیم رس

 قالتخا هدن راتینأفو كن هج دخ هللا مهجر كرس لها # تشذکب یلیا
 هدنناضمر هام گن هنس ی زوهط ندنوتروهط هک ر داوا یصصارد راو
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 كنا تاذس)اب ترضحو یدلو| نوفدم هدنوعج "ربقمو یدلیا تاقو

 ضرفزونه یزام هز ج هدتفو لواو یدلیاریخ هاعداکا بوراو هربق
 یداوا نو عو لواء هداز هش وف كنا ترضحو ید.شع الوا

 یسعطبا ۷# یدبا دو سب نانو ک یکیدساتاقو هک دخو

 كلام نرمضل نیدو دعا سم ملا ربع ن سقف ن همز تب هدوس

 كنرمطح یسد كنا رد ۾ یهاعلا ةيثد رقلا یوا نب ماع نلس> نیا

 كو سوغ یسانا كنارد دوسا ما کاو زواوا لص تم هدب ول هادسسا

 هدنعد لئاوا هد هکم هدوشو یدیا سادخ نيد لند زن ورع نب ساق

 درع ن نارکسولعوا یس۶# هدوس مدعم ندنرضحو یدیشاوا ناسم

 روک ذم یدیثلوا ییغوا رب ماننجرا دبع ندناو یدا یس هجوز

 ندن را هن . رق سراف الواح ی داوا لوم هدندح الولح نجرلا دبع

 ند هراحص نگار کس و یدیسلوا عفاو هل بر>ح لوا هکر د:دآ كب وکرب

 هرکصن دن درب بو کیا ترعه 4 اح هلن کس هذوس و رد رلّنع ا دع

 هللا لصر غم هکر دروک 0 هعواو ۳ دوسو ردرلشاک 4 دکم ورک ۱

 هنارکس وز ی هعفاو یدوق هن ول كنا یتغادا تولک لسو هيلع یلاعد

 تاوو ن كسدا شە روک ییهعفاووب كج رک رک اید تا نارکس یدلب وس

 جد ههقاوزب هدوس هرکص دنا ردکر ک ها جور نط دج نودیا |]

 جد ېب هعقاو لوا نعود هنتوا كلا بوشاهامندن امسآ هکدروک |

 فساا لدروک هر وب ندکح E یدالوا یدلب وس هنار 8 ا :

 نوکلواناههنارکسردک رک كسراو هزا نس بودا تافو بیر ا ٤

 سد یدلاق لوط هدوس یدتا تافو هرکصادنوک ج اقرب r هتسح |

 ندحو زب هشداعو هرکصذ دنافو كن هګ دخ هد هنس یعنواندنوب

 رهم مهردزو-ردبوداحور ی هدوسترمض> هرزوا ےک لوق مد ەم

 ندنر عه بولوا فواو هننسربک کان هدو نوجو یداوا دع هن رزوا |

 هرزوا یک لوفو هرزوا یلوورل ضر یدلبا قلعا هدهنسیم نک 9

 ت رض > لوا هک رهدوسیدابا دا ممتعا قیلطت نکا بويعا قیلط)

 هللا لوس راب یدتا بوروط هن رزوا یو نکردیک هنسهناخ كنهشام

 هرزوا لوالوةرو ب تهجر اکب دوخا و هرزوا می لوق ها قیلطن ین

 & مب



% ۲۸۷ ۶ 
 نکاردشم الات توهش یوزرآ هدش و ردقوب مهمط یرمغ ندنسب

 یک ول مب و مالوا رشح هدنس هرز كجاوزا كنس هدتمایقزور هکمرلید

 ندکعا قیلط ینا ترمضح سد مداشغاب هب هشدام ل هب وب كس

 هک ههرمضطوا هدوس هکر اردیاو یدلبا تعجر اک ا دوخاب یداوا عراف

 كرورس لوا دیکر یدبا رردلوک یرو رس لوا بویلب وس رازوس هاک
 | هلا لوسراب یدعا هترمضح لو | هدق داوا حابص بولیق زاغ هدندرآ

 کلر وش كدت الب وط کر یع وکراما مدیا تکو كس هدزای هجکوب

 ترضح مدنوط یئرو هللا بوئروف ويد هید-نق مروب ندعوکر لوط

 یاس هلا یلص هللا لوسر یدتا هکر د ورم ندهرب رهونا یدلبامسان
 قید مو و هل هلج یاره طم تاحوز هدع ادولا هح لو ۵4.12

 | هنرلنوت اځ هدراتدوع نيح بوئود ورک بودا ادا ی كس ام

 | ةضد رف ندرك زا هنقر كرسو ردمالسالا هد گی دتا هک وب ی دتا

ê۲ یتوزوب زکب ر صح هکر دک رک هزس هرکصن دم" سد یداوا طاس  

 : تلوسرردبا هر رهولا زس هيك هرب ر ج هلرم رع رفس و دنادع تک

 هک هرکصت دن سص>ح یرلنوت اخ یلکود سو هلع حلات هللا لص

 سعب هیهباد هرکصت دنر طحز رابدتیا بوی بذبزو هدوسالا رایدتک

 | هد هلوادتم بک مد وص كنهدوس رد شهر وب هز هک زر هن او یح ۱

 هد همب را نسیسقای و هدب راک یس رب ندهلج لوا رشدح شب

 هک رر دا یدبا هدنرخاوا كاتف الخ كب ا طخ ن رعیت افو رد: ورم

 | یسهزانح كنارعیدیا نو اخ ولتماسحو واب وب نوزوا تاب هدو س

 هکمد روک هد هشدح ن ی دنا سیع تن یسآ یدید لر دااق ہیک

 شل رب سٍ یدرا ردبا با ر شەت نوا رانوت اخ یل اشا كنوب
 شەئ نوھکنا اد تاو رلب دوق هن رزوا سعد لوا یی ددوس بوز ود

 | تنام یدروک یا نوچ المخ ن از یالبا هدوس نابااوا تین
 رات داو ( ها اه مساهت ریس ) یدشا بودیا مخ ءامد هسع

 ید لوفرب و رلبد زود نوګا شح تاب بش ز یشعت ادا رلب دتا

 لقت ند اید هدا امز یموکح كن هب و اعم هدوس هکردلوا

 ردشعا جعصو تبث یب ینات لوق یدقاو ردرهشالوا لوق رد شتا
 امه:عیاعت هللا یر رگب یا تش هه دص هیت یه یسهج وا %
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 ای ت س و

 هللا ورا یدعا هکر د و رهند هشداع ىدا هللا دہ ما یسک كناو

 نس ی دشا ترضح رد ه متنک براو ی راتنک كراتون اخ یلکود

 كنس نمد لوا نکنم هلیعسا كربب ز ن هللادبع یلغوا كش ادنرفرق خد
 رمعتش نامور ما یسانا كنهشیاع نوساوا هللا دبعما كتننک ید

 هدشاس باب یئاضف بو یف اف زو ج وزت ح رش كناو رد ماع نا
 ید هدبرب ندنن ال اکو لت اضف كنا هدلصف و و یدیشلوا روک ذم

 ندنراتفم كنه اعا منع ی ات هللایضر دنا 7 زدک هسا د

 هک ردلومن«ندفلسضءب ىدا ندن س اهفوالصوالعو ندنرا هیقفو

 هدرابخا ردو | مولعم ن دش اع کو لب ر هدکاو ترد كت هیعرش ماکحا

 هدنفح كن هشیاع سو هلع یلاعت هللا یلص هللا لوسرهک دردشلوا دراو

 ندرب زن هورعو ردشمروب وند ( ءاربمل ا هذه نع مكد لث اوذخ ) |

 ضدارف نشو هدعرحو لالح ماکحاو نآرف اعم نیدا هک رد ورح :

 یکیاو هدنحدم كتر ضح مدمروک درر, عا ندهشاع هدیسلو رعش عو

 اوادب ال هدخیاصوارمصم ین او هع” ولف ( رعش ) ردندنراعشا كناتد

 مطلب نرث ال 88 هنج نر ر ولانخحاز یماول # دقن نم ف-وب موس یف
 هک ردلوقتم اهنع یاسءت هللایضر ندهشداعو # یدالاللعبولسلا

 كنرضطوا نبویدبا راع تیل لسو هيلع یادت هللا لص ریمپ یدعا

 كرام كنا هکمدقاب هنن زوب رورسلوا مدناررکا قرقیج هدنسوشراق

 رارون ندرلقرعلواو رولک ودرلقرع هرطق هرطة ن دنر لقاك: ب وءارد لأ

 رظف هجن اخ ملب ترمضح مشلاق بولوا ناربح هنا اج كنا شلوا نابات

 كنس هللا لوس ران م دتا نب نس! وانا ربح هک اکسیدلو یدتنا بود |
 یلذهرکو ډا رکا هکندلک هع رطاخ ںوقاب هکب راونارپ لار ع "هرم

 ترمضحیدرولب یه داوا قیلاو قحا هن رعش یدیلوا شەروك یس

 دن ضرحربغلک نم ریمو ( رەش ) مدتنا نب رعشلوا ردرعش ین یدتا
 قربك تقر ههحو :رسمایلاترظن اذاو و#لیفم ءادو ةعض مداسذو

 مو یدلک هات مب بوعار ندنلا یئیلعت رورسلوا 3 لاهتلا ضراءاا

 ارش ةسشلاعاب هنلالارج ) ی دنیا ب وډ وا یسارا م زو ڪ یکتا

 "ل ربمغیپ یدتیا هکر دب ورم ند هشیاع و ( كنم یرورسک ی تم تررسسام
 تایضف هلا هنسانوا مب هرژوا یرلنوناخرباس لسو هيلع یا هللا یل

 ٭ مے ضو ٭
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 س ا ا ا و س ا ا ا م ا د ت س س

 | رگ هر ا ر.یربسغ ناد ترسذع> لوا هکر دوب یسکلوا ) ردراو منهو
 | یساناتویسانا كننو اخ ربیربغ ند هکر دون یسک: ۱) رد شمالا |ا

 ٤ معصعو و تار م: هکر داوا یسهوا) ردشاتعا تره هد او قح

 | ترن > هک ردلوا یسح درد )رد ڈو لزا تنآ ندک و ک هدنعح
 ی س ا. ٠ہ

 لوا یئروص منب هدنسس هراپ ر رحرپ لب اربج مد ند زیا ج وزن ب
 ی دلا نب ترم طخ سپ تا ج وز یو ی دتا بو ریس وک هترمضح |ا

 تاودوب ددا زدا لدغ هدفرظر هلترمطح نوکر دلا یس شا )

 | ترج کر ردلوا یسسعتلا )ید الوا رسم لار ندزانوآ اخراس
 مدر ودا تواوا معطضم هدنک وا یهاکح زاغ كلا یو ید رلمق زاغ

 كادر لوت اخر اسهکر دلوا یسج دن) یدبا صوصخ اکب لاحوب و

 هم اج مب قا ید ناک یو هت رطح لوا نکنا هد اوخ هماح

 ضبت هدر, یربغ یحوركنا هکر دلوا یسج نکس ) یدرولک هدعاوخ

 ی- هج زوفط )راب دنیا ضبق هدشسارا مرکج هلیا م هنس علب بويا
 ےب هکر داوا یسصتوا ) ۍددتا تافو هد وک مب ون مب هک دا وا

 ندا اجوزرئاس هکر دىا تلالد اکا روما ود یداوا نوفدم هدم هناخ

 هتفکو ) یداراو یو فا هب هدا لص داغ كترضخل وا هدا ز

 هکر لبد روص سو هیلع یاعت هللا لص ندادخ لوسر هکر دشهرا

 هشناع یدحا ترمضح ردوک نالوا وک وس هدابز اک-- هدنما قاخ

 ی دتا ترضح ردوک اکی دوس هدایز ندرارا هک رب دشا لاّوس هو
 تب اور هثع لامع هللا یضر ن دکل ام ن سناو رکب ونآ یساباب كلا

 كن رطح یداوا ادب ه دمالتسا هکعلتسود رب ی دشا هک ردش#لوا

 تصرف قلخ هکر داوادراو هدرابخا حا یدیا ییلسود هلا هسداع

 لوک ؛ ول ك هسداع هتلر لوا ی: را هب ده هک: ةدرارد هزوک

 یدیا ك١ بلط نساضر كترمضح لوا ی را دارم نادنو وز هری و
 هصانحو هدداع یس ەق رر راردنا هق رف کیا یرلت واخ كرورس لوا )

 كن هاسماسپ یدیا یرریاس و هل-ماید یهورکرب و هیفصو هدوسو |
 رل روک ه ده هک هل وس هرورس لوا هکی درا رد هب اسا یھورک :

 كنس ره ندنارهطء تاج وز ترمضح ب وعز وک ی و كن هڈداع

naan re manna mmaمس و دوز زی سد و سا ی سس ی سس سس سس اس ی اه ی سا یخ مت ی ی طی ی تست ات ۳ ۳ تا ی [ 

 هداب لوادترمضح همس ما راهروتک هبهناځ لوا ین هده هسا هد هناخ

KY #٭ ینا #  
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 | یدتبا ترمع>یدیدررید دلب وب كنارهطم تاجور بویلپ وس زو
 | كم رلنوت اخ هک رد وب قیفح هلا اذبا ن دنف رط هشبام اکب هلس ما یا
 هد اوخ هماج كت هشيام الا راک جو اکب هدنب اوخ هماج كنرب ج

 هب یلاسءت قح ندکعیا اذا اک نب هللا لوسراب یدتنا هما رولک
 هل طح لوا بواوا سوی ام ند هل ما راتو اخریاس سپ مرهدیاهب وت

 لوا هدابلوا بوراو هنناق ترمنعح لو ات راب درد وک ییارھز مصاف

 | مب نس مزغج زق مب یا یدتا ترضح ی داب وس زوس هرورس

 یکسکی دوس كنس هللا لو-سرابیلب مدتنا نب نسیم نءوس 3 وچ
 هک ردش مرا هوب ند هشداعو )مروس ی هب اع سب یدتیاترضح م روس
 فیک ) هلسو هیلع لاه هللاص هللا لوسر مدتنا ل اوس یدشا

 ( لبطا :دقهک ) یدنناترمضح نسروس هلتیفیک هن تب نھ ( لكبح
 ۱ (فیک) هکمد ردا لاوس ندترض> هاک هاک سد یل یکود ببا ین

 یدبا رد (اهلاح ىلع ) هدناوج ترضح ( هللا لوران ليلا ةدعع
 ن راعو ) ردشم الو رغتو لدبت رد هرزوا لاح یکلوا متبع اکس ین

 تابحا هکمدتشا ندیشار : هک رد) وهم امه:۶ لاھ هلل|یصر 0

 تکسا ) یدشا کا راعرلب وس روس لوعءأت هدنع> هتد دص شاع

 || هکر ردباو ( هن اف هتجوزل اهنا هلا لوسرةببحق عقلا احوبم احوبعم
 هسک ره هدننامز تف الخ یدنک هنع یلاعد هللا یضر باطخ ن رع |

 كن رانوتاخ سو هبلع لاها هللا یلص كرمة مدنکیدنیا نییەت فلاظو

 نوا یس هفط و هشداعو یردلبا ني مهرد كم روا ھن رب ره

 یس هدیح كنادخ ریمفی هشاع هکر دتاو یدایق مهرد كی یکیا

 ندهشام هک هدتفولوغ ردن دایبات رب اکا هک قورسهو ) یدا

 قیدصاا تنب ةةلدصاا ی دح) هکندا ر دید ردا تءاور ثیدحرب

 هللا بببح ةبح) هدنناو رر (لسو دیاعیلاعت هللا یلص هللا لوسر ةد:

 هللا لوسر یدتا هکر دب ورم ند هشااعو یدارید (ءاسعسا نم را

 مدبا ہد: ثان تلا هدک د ایا ح اکن دقع اکب مسو هيلع ىل امت هللا یلص

 مدرانب وأ هلبارا رغ>نق زونهو مدیا هدنشأب زوفط هدک دا یاغز هل: و

 بون اتوا ندرورم لوارا زغجزف یدرولک هماب ےب ترضحلوانوچ |
 ایج مد ورک یرلناوراو هجنرادرآ كرلنا ترمع>یدر رد ندک او از

 ۱ دو

 1 رردب ود #۷
2 ۳-۹ 
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 یدتسا هکر دلو نددهثناع هو ز هان وا نوب وا هل با یدرر دود |

 یک رک یس یی ۶ رتل یدک ن و یدک ه۶ اق مب نر عح نوک رب

 3 ر ۳99 هدر و هد , رزوا كرلناو مدس ود هدراک دوص

 ید رس وک ی راکب بور دلاق یس هش وکر كن هدرب ید)شاب رکسا

 ردهر کس مب ئ ردر زق مدتنآ ی ردنرلزوب هشیام یا یدتبا ترمع> |

 ندز دعفر كنآ ل وا هکب 9 هنسا هدنلکش تار هدنا لراکب لواو |

 کود روکو هد ګا كرلنا یدشا ترضح یدناراو یرادا نق یکیا

 JT م دتا ن ردن رایک هدشناب یدشا ترمعح رد آ مدتا ن ردن

 كالس مدعا ن ییرولوا یدانق تن اا ید عا ترض > ردیرادا ق

 هکاب وش ید روب سبب ترمّوح 3 ںھشا یتکیدا راو ی زنا وادا |

 هللا لوس رید2ا هک ز دوم ندهشد ا مهو ) یدنروک یرلشاد نا |

 دونشوخ ناد ن دن كنس ن ی دتا اکب لسو هیلع یلاعت هللا لص |

 زسرواب نادل هللا لوسراب مدان مرولب کغیداوا لا: ضغاکبن2بواوا 0
 كساوا ولعا نيع هدنفو كه داوا دونشخ ندن یدتا ترمض> |

 كاواولعا نیم هدتفو كفدداوا لاح اکی و نسرد ( دجشبروال) |

 فی د روی هاو هلا لوسرا م دتا نب نسرید ( مه اربا بروال )
 كنس ن ید ( كالا لرعهاام ) هللا لوس رات رد هل وارد یک |

 Se نکلو مردیا هلو یسا كالا مرا راد یو و ينارعم ۱

 هک ردلوهنم ند هشیاع هغ و) ردق و یلاعحا قوا مت متو ليم |

 هعدجرد مب رکا هشاعیا یدتنا اکب سو یلامت هللایص هللالوسر |

 یداز كيک ار رک نیک هی وش هدایند كسیارتساقاوا قم اکب بوشب ربا |
 هګ دمروا هع هن رز واات هک در دکبسا هسابارپ وهدا تدافک اکس هنسا یراد قم

 ځد تیاو زرب ندهشداعو ) لوا هرزوا رذح ندعسوئوق هلا انغاو |ا
 هلا اعد اکب هللا لوس را مدتناسو هيلع یلاعت هللا لص ریمقس یدتنا هکر دلوا

 رک | یدسا ترضح هللا ندکجاوزا كئس یب ید هدننح یلاعت قحا

 هسابارب و هلبا راخدا ماعط نوا نوک یکنراب مجه كسبارلبد یب هبت رسوب

 كداژ لس نداند هکر دک را و ههرقیح ندکنکا یا هتک ده روا ۵۶

 هلا یتکرب تحصد كتنطح م رجال هلوا یداز كنولتا نکلا رپ ناهه
 نک ره هکندسش را هد همت عرب لاح هدر یرعق هرزوا اغ كا هشداع



 رم حس روس mnn rmn arte تی

 یدشا هکرد و ره ندرب ز نب ةورع کت یدلوا نهال عص هری ذ

 ۱ a دروک یکیدتا قدصا مهرد كيب شهدالو قح كن هشااع

 ۱ یتموکحرعب ز نبهللا دبع رک راردیاویدیشهاع ییسهشوکر كنکاکوک هکوب
 | لوا نام هسااع یدردنوک مهرد كدب زول هر هثنلاع نوکر ۵ دا

 | براقا یغلبم لوا هلج بوجوا یغبط لوا بودروتک قطر, هدساج
 ۱ تواوا عراق ندم« نوج یدیشلوا ءاصنوکلواو یدلباتعست من ارتفو

 هب راجهروت ؟ ماعط نوح اراطقا هک دنا را هنس هی راج یدشر |تور ا طفا

 سطاحنواخ هغ.هضرب هدا لوا یدروتک كفاوامرخرادقهر ید

 | ن ردر لدتا مسهنوقاهنا هک ی رد هم ونینمواا ما اب یدتا یدنا

 | رک ا یدتا هشیاع كدالوا رداق هکعا راطفا هلیسهمل تا بورب و هنا
 كلا مرجال مدردبا هلب وارکیدیلوا شعروتک هع رظاخ ه دقو لوا

 ردفعرویب هدنفح كلا ت رضح هکیدشریا هیدن هر لاک و لصد

 اأ هک رردیا ( ماعطلا ر اسلیعدب ملا لضةك ءاسلاا ىلع ةثياع لطف )

 ه دنیاور رر و یدردیا قحا مهرد یا هکیدبا عاتمر ییبیاک كندشیاع
 ی در و بواا ض رق یناتّرضحو یدنا مه رد زویسب ندب اک كلا
 نواز ویکبا كيب کیا یان و رم « دمریتعه بتک كن هتدص *هشباع
 كن ر ا و رد هیلع قفنم ىدح تردشع_ زود ند هلج لوا رد د>

 هاتو رد دح کس شعلا یی دل وا درفنم كلتس وترد یللا ین دلوادرفن»

 اف و كن هشباع هکر ردیاو راردنا تباور ندنا قاخ قوج ندنیمباتو
 | یدتا بواک هنناق كلا امهنع یلاعا هلا یر سا: نا هدکدشریا ققو

 رورس لواو دا یسهجوز كنادخ لوسر هک اکس نوساوا نراشب

 لزا تبا ندکوک هکتذ تءارب كنسو یدالا رقرکب یرمغ ندنس

 رب ز ن هللاد,9 ه رکصتدک دتک نوااق ندساع لوا سابع نیا یدلوا

 ن نوک ب هکوبلاحو یدغا انث اکب بولک نابع نا ید هثباعیدلک
 مدیلوا ٩ رکرب ن مدیلوت نی نغاظح ندنکی دلب وسیماتبولک كنه نوک |

 یکشاکو یدبا میم ک هنناسا ینہ هشوک هکهدناوا هوش ن یکشاک

 هننک یب نوج ید تبا « دنتقو یتافو هکراردیاو ) مدییلوا قولخم نب
 | هدازود مربق م هکنوحو نو سو ناوکذ مال هربق نب نسهراص

 | یدلبا لعل نداند هشباع نوح هک ردرلخهروتک هدتاور نوساوا داز آ

 )5 ندا هاب اب *
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 هک ۲٩۳

 ریس ںوراو هکیدردنوک هب راج ر ھل“ ما ی دب وق دا رف ندن سهلا

 بویلغا هلس ما یدردشرا نی ربخ یاو كنا بولک ورک هب راج مروتگ
 یس( اب هربمغید ترضح هگنوساوا هش رزواكنا قیجركنيل امت قح یدّسا

 كناضهر هام ینافو كنا یدبا یسولکوس كهدآ نب هرکصندرکب وا

 ندنرعو هدنس یجرکس یللا كره یدیا ی.هجصآ یلاص یجندبنوا

 رای در دلاق یتسهزانج كنا هک لوا نامه و یدشیمسک لی یا شا
 هر ره وبا نب زاغ كنا رلیدلوا رمضاح هنس,زانح كذا هند یلاهارک او

 رکب با نیدح نب مساق هنب ربق كناورلبدستا نفد ه دویق ب ور وارد

 لاعت هللایضر رلب دتا نود بونا رکب یانب نچرلادبع نیهللادبعو ۰

 خالل ینبنب )ی دتا هکر دل دلزو م كندش دصو ) نیعجا مهنع

 (:وبنلا نورها لاس یسوءنا یرتالا هسغنل هم هیخ ال ارم نوک: نا
 ( نسحیناعایتم) هکیدنیا لاذوسندنایشکر هکر دراثمروتک هدتناور
 یم ( یدتسا یش لوا )یس كنا تاعول) یدّسا هدناوج هشراع

 ىدتا ھه شاع و نسع كنا تاعاذا ) یدتنا هشاع (؟یمم یا لعا

 (ءامطلاو ع وجاب تلاق هع دن فہکو لیق مکا عل كلاا باب عرق اوعدا )

 نیا ک دحا رظباف قر تاتو هم هک ردندننالک كنا دو

 هک دش را دتنآوب یدروفوا یسرد نآ رقتب ولر هکر ار داو هتم ند عطا

 و یه فسا س ( نولعتالذا <رکذ 9 ۲ کیلا الرا دل )

 > اعاد د سد م روا ون تودا بلط ۰ دار يک و رک دیدنک نخ

 لواات ی دردنا لمان , دنرلاتم ك ارق تاآو ی دالوا كنم ندنآرق

 ملطم ینب ههفصوو رک ذ هدنآرف یاسمن 7 افیفحم ید | هک كد هتقو

 هشذاع ردیف ا كيلا ناب ڭەصو ور کد كس رلیدت | اکا ید

 اوطاح مهب وٿ دی اوفرمعا نورخآو ( ردش هروب را اوشا یدتا

 كباطخ ن, رعیسج درد( مهلیع بوت نا هللا یسعائسرخآو الا صالع

 نی بیب>ن نو عظم تاب بذب ز یساناكنا ردهب ودع*هیشو رڌ هصق>یزف
 ساف .هقاذح نب سثخ م دم ندریمغب هصاح رد هوا ذ> نب بهو

 "هورغو ر دن دنررجاسهم هنبخ سئخوب و ىدا یسهجو ز لنيمهس

 دحا ه دلوقرپ و ه رکصادتس هورغ رد و ردتدرانالوا رماح ه درد

 ه رکصت دو داوا ماع دع كن هصفح و ىدابا تاو و هرکصا دنس هود و
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 یھک: ؛اهد) وقرپ و هد ی ۰ یخ> وا ند رک لسو هیلع یاعا هللا لص ربه

 تولوا یرا ۱ نوح هک رلرد ای داباحاکت دععو ح وز ینا هداس

 ناعکینآ هنو لات هللا یضر باطلا نب رگ یدااق ل وط هصنح

 دیقر یس هجو زكن2۶ ه دانا لوا هک و ل احو یدلبا ض رع هنافع

 رکفنو لمار هدیاب وب یدتا ناعع دنا تأفو هللا لوسر تش

 ینا مارو رکف ید تا ب ولوا قالم ہ رع ناسهع ہ رکصذدلا عهد

 او او ت نیس ی مهیا ج وز ییهصفح هکددل وا ییصتعم ۱

 لود مدیا فلکت اکا یهص> یدتا نودنا تراکش ندناععو

 هرب و تروعرالر کر ندک ردك هل اهع یاد قح یدشا ترضح یدعبا

 یکیدید كرمضط وا تبقاعو هرب و رار رک, ندنامع هکنربق کكنسو

 كنربضح لوا ناع؟بودبا ج ور ترمض> ییدصفح سد یداوا یک
 ۵ رگدوبا یی هصهحر ۶رک رد) وا جد تاورر و )یدلا ی هوداک ۳

 ندنارع ی در و باوج ج ب ودا ضارعا رکب وبا یدتبا ضرع

 جور ی هصاح سو هب هلع لات هللا یلص ریم+س س : یدلک هضغ |

 فداك اکب ییهصذ> ر عاب یدسا بوشووام هر رکب وبا کف دی

 رگ هلوا شلاق لرطاخ اکب هک داش ندهگیدهرب و تاو>نوک کاک دا

 ندلوبق ین اکبهکر دوب قی یدتبارکبوبایدینلاق مرطاخ هدایز یبیدننا
 هلع لا عز هلنا لص هللا لوسر هکمدارولبالا یدالوا عام ةر ۱

 یر كنرض>لوانب ویدشع رک ذ تورها ندناک وک یا س و اا

 هللا لص لا دیس هکر داوة: ) مدعا راهظااکس نوکلوانوعم اعا اشفا |

 هر رمح لوا نوح و ی دابا e یی هصف> و رکصا دنا سو هیاع

 كالا قح 3 رکصا دمت یدتا را ںو>اص قاربط فسا رگ یدشر أ

 م السلا هيلع لیناربج نا یسلرا رو یرادقعهو مدو هر هدنت او |ا

 E کس نوجا تجر ہرع یاعلق> دڅا ی دنیا ب واوا لزا |

 یداشوب یتاترضح نوج هکردب و رعو) نسەدا تجار هر هصه>
 كن هص ه> یدبا یرلیب اط كن هصف> هک نا-<عو هءادو یرالغوا كاوع ظء

 رام هک هللاو ید بوي اک دروک ی رانا هدصه> رل داک ا

 ی دما شوب ندا دلوا زازیب ندخ نب ب لس و ه.اع لاک هللا ی ص

 یدنوآرواراچرب هنشاب هصذح سب یدربک یر اترضح نکیاهدزوسو رانا
 دماوق ةءاوصاهناففصفح مجار) بوک لیثاربخ اکب هکید رویب ترمضح

 4 اهناو
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 مدقم هنس شب ن ذنشءب یتدالو كناو یدید (ة ایف كنجوزاسهد او

 یجشب قرف ندیرحهدننامز یعوجح كناش-ییا نب 4 واڪو یدا

 مکطانب ناو مو یدسلبا تأقو هد هاس یجلاا ی زکس قرقاب هد ەس

 یدر ورلد ا زا كنا یدبا اح هد ھم ناو طظ 4 واعم هدتو و لوا

 ۵ دشاتسرا-م می و یدرونوک ین هس هزانحو ید: ك ل هژانح كناو

 یر ت ٩ دص كن دصع> و ید فقوت لد هک وا عراف ندنتفدات

 یدرد ند هلج لواردثی د> شاهد هلوادتم بتک یاو رمو یدنا لی: شعلا

 راس ید ییدح ىلا بودیا دارفنا هدناب دح قلا لسو ردهیلع ق

 هل ادع نب ثراطا نب هع رخ تقب بنی ز یسیججش# 6 ردب ورم هدبتک
 الوا با زرد هعوصعص نی صام نبا لاله و فام دع ی و رعنا

 قط یز لوط یدا یس هحوز كبلطلا د۶ نب ثراطا نلیقط

 یدلب ۱ در یا ا نة درمع یش ادنرف تالیفط هرکصذ دک دشا

 ردراشا 2 NEY و یدلیا جور یدیسا ښخ نبا
 هرکصت دک د شرا هتداهش هحرد هدنس ارغ دحا جد هللا دبع

 هح اک: دعع فا ترصح هدنناصهر هام كس هرس د یبصنوا ك رڪ

 ورد ند ره تب اوا هدست اغ كترضح لوا ئار ی

 هکر ارد هش رژوا كنارلرص»د و یدل اتافو هد رج الا ر ئ كةس

 هرلداوتعفشو تجر هدا ز هتک اھو یداب رد یآجوا هلا مط> لوا

 یدرا رید نیک اتسلا ما اک ا نوصکی دا ماعطا تک و نابحا

 دا تکاب هيا ناو رد هیما یبا تدب ده یعسا رد هلس ما یسحم نبش ا و

 رد هور "هریغم ۳1 ماسه هداوقرب و طه ناو رد هی

 ۴ ص ع> هما رد زو كسلط)ا دم تذ هک.داعیس مع كلوسر

 دعع ی الا دع ن هللا د عید آ هک دبا یس هوز كەم وبا دم

 ندنا كن همس ماو ردیلغو كياطا ادیعتذب هرب یس هع كتر مط حو ر دليلا

 ورک نده شيحرد راذعا ترڪ هادلناح ه-تنح جد ییسکا هل ماو

 یس هراببواوا جورج هد رح ذحا همس وبا رلترا ترڪ هب لە ںواک و

 3 ورک ندرفعس لوا ید ردنروک هرف-و یاترمع> هرکصد دک داوک وا
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 تداور)یدلاتافوندتحارح لوا و ی داوا د تشه ت و: 1 ىس ەراە دک د اک

 هيلع یلاعد هللا لص هللا لور یدتا هب هسما هيس وانو کر هکر دل وا

 ردواکوس ندهند قوح هدعاو معب زوس لوا هکفدتنخد از زوسر ندنسو

 دیلا اناو هللاثا ) ینک لوا هدک دشزبا تبصمرپ هک هک ره هکید روی

 مالا هده قبلصم بسحا كدنع الا ) هرکصا دک دی د ) نوعحار

 نالوا توف لوا اک ١ هتلا لاد قح هسد (ارخاهیف ییفلخا

 تافو هل سوبا نوچ ر دیا هس ما ءرب و ضوع رب ك رک ندنس هنس
 مسفن ےب و مدلوا لوغشمه اعد لوا یک ینبد زود كتر طحن یدلبا

 ےک كرکب ند هاسوبا ید ال وا ىضار هکعد ( امخاهنم یفلخا مهالا )

 هلبا ےب هلهلوا یحاص ,د-ج نافص هل وا ارز مدیارد ردە هلوا

 تفلاسخم لغم رویپ هلب وا ترضح نکلیدردبایناک دز نسح تب اغب
 جد تاو ررب ندهلسماو) مدردبا لاغت شاو مایق هراعد لوا بويعا

 هڪ رايدر وربخ هلیوب اکب مدتبا هب هلسوب| مجوز یدتیا هکردلوا
 بو دناربص تروعلواو هساوا تئحلها بود:ا تاقو یرا كنروعرب

 یرا یتروع لوا هبلایلاعت قح هسهراو ځد هرا رب هرکصندنا هداید
 ةنناوا تح لها بدلا ت تافود تروع كالذک و هیلنا عج هدننح هلا

 هسعیا جوز د تروعر هرکصددنا هداد نودنا ربص یرا كئاو

 لاروع لوا ینا هلا یلاعت قح ی هلوا هرزوا لاونلوا هن لاح

 هرکصت دشت نسرک الهدا دء اک: لک هلسوب اب یدعا هیلبا عج ەدانج

 هرکص ندنس ید ن نس هیعا ج وزت تروعر + كسا ر ولو عاص

 سر کد یک زوے ردنا رو “ولا ع هیمراو هرأر 31 مس روااق عاص

 79 یکنژوسرکا مدتا نسم ردنا لع هلکنا مسا رد هت هو

 راهش ز مس ردا تافو ن رکا یدتاهلسوبا مدیا نعا هرواشم هلکس

 ی داتا هرکصت دنا نس هراو هزار بور و تقشمو تجز هکودنک

 هلوا لرکذ ندش هکنلیق یزور رارب ههل ما هرکصن دش ادخراب یا
 تاو هاسوبا نوح ردنا نیس ما داف نیک غیا نوا اذناو اهحاک او

 لکد هدنتن قهراوهراو مدار د هلوا مک رک: ند هل وا اک: یدلبا

 ند ریمغی ی دتا کرد لؤ دراو هدن اور صء ند هاش ماو محلا

 هل رزوا تەر نوح یدروم دکم دنشدا )سو هيلع یاس هلن لص
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 تیمار کو ۰ و هی eg 0 عا س ل وا 0 د وس رم> سس 9

 هلا لوسراب مدتنا بوراو هنت اقترمضحیدتا نافو هاسوبا نوج رارید
 ترطح مبه رهندنق ارف كلا یدلواتوف ها سوبا هک ردکفب مش مولع
 هاعد لوا سد ید ( ےل رح یفع نم یی عاو هلو یلرفعا م هالا ) یدتا

 لوسر ی: ید یدرب و کر کد ند هلس وا اکب لا ہل یح مدنا تەو أدم

 یدتیاتافو هس وبا نوچ هک ر داوا ځد تیاورر و) یدابا ج وزت هیادخ
 یو)ادکید ر و و یدابا تب زا بوراو هنس هناخكت هل ما ترڪ

 ند هاسوبا بو دبا ربج هنبیصم كلاو ليف نيكس ییس هصغو ع كلا

 ید- اوا یک یکی دید كت مض> تبف اعور و ضوعر اکح ۱ كرکب
 ندقورافرعو قدد ص ۶, ونایدلوا ما ی دعك هما نوح هک ردلمن)

 هرئصت دنا ید | لوبد ی کلید ك تار لس مارلید نا یتا یس رب ره

 واشاب رپ ن نکاو هللا لوسربای> سه یدتا هدک دتسعا ترمط> لوا ینا

 كرل واخ قوح تنسو 1 یبح ا هصترم- ۶ هدا زو ردراو مراتب و عوناخ

 مرا یاو ادعام ندرلنو و نی نعهدیا لمح هتکراسشم هلبا رلثا ردراو

 هلع لاد هللا لص زیمغب رد جاع دن دا كرلنا ردرلاکد مطاح

 برع چ هرات ر وعو ے واشاب ندنس ن كل دید مر وعولش ایامایدت | جو

 تاک, دید رد راو مرلي اما هلوا یروع تابش والشاب نودنک هک رداکد

 اماو رد هش رزوا كل وسرو كن ادخ سیر و تلافک كاکی رلوث كنس

 مر دا امد اکس کاکب د د نی زا لمحم هغلق روا م یحاص ترع |

 ردرلاکد راح مرلیلواماو رر دیک ندکر زوا كس ییانعم لوا یاعت قح

 هسدارواوا یسغنق ره باغ رکو سضاح كرك كرلبلو هلج كس تاکیدید

 یض ار یس هل-ج بوی وط هورکم یکی ۳ جاوز قسم نوس-اوا
 لوبسر ی راو قااق ی دنا هرع لغو | ی ما سد و رد رک رادسلوا

 هرو اغ ےہ اتا توعااقر ع تا وز اسو هبلع یلاعت هللا لص ها دخ

 هصق و و یدیشه اعر 1 هعواب 4 هب ص زونه هک و لاحو یددوب و

 عاتهرب یره كناو نان عقاو هدنلاوش ءام ال ی درد ندنرعه

 ت رضح هکر دلوا ید تباور راو ) یدنارک د مهرد نوا هک دنا

 مهر و ید اکس یمیدرب و هنوتاخ هنالف كش ادنرفرق ی دنیا هب هما |
 لاوس ند هلا 3 هیعا او ندنرهم كنا یک, رهم كنس خەو
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 ینه رک د لار یدتا هل مایدیشهرب و هل ترضح هوئاخ لوا هک رايدسا

 | تل بازو یدرب و قب دصب شا وط هل.ةیا امرخرب و یسد یکیاو
 ی هناخلوایدیشلاق ی اخی- هناخو یدیْسعا تافو هدرانیتد لو | هعرخ

 ه هلاخلواهل-ما نوح ید رو نییعآ نوا قاوا نکسسم هب هل ما

 یداراو 4 ا رادقەرب هدا E ؟ كج وکر هدا یدلکک

 رادقهر هدسنهرکد لوا یدا راو مرک د لار و تالءوچ نیکنسرب و

 بود را یغا جا رادقر و یدروشب یشآ جالوب رب بودوکوا هرآ

 یدرودد هش او كن رمّضح بودا م اهطر ىا یدک ود هن رزوا كنا

 لوحررک ر دلع ) ید لوا نامه ا د ین یس هيو كت ها ما

 یدلبا فو ۳ نوک واهداف کل لس ما لو هلع یاد هللا يص هلا

 بوقاق نوسحما قب اعر ےسق هتیرلتوت اخ ر اس کی دید ہ رکصادنا
 یدتسسدا ثمر ول ص یی ی دنوط کتا كی رمضالوا هل ما هدیک

 تەس نا نا وه تالها ع كن ری ( هس ما اب یدتات روح

 ۲تا تااو تددرم لدنع تالثتذش ناو نه دنع تعبسو لدن

 ( دحا یماهازام دع-ش نم هشاعا نا ) یدروع نرمطح هک رب و مو

 هک راد ا لاوس ندترمضحلوا یدننا جر ورت ی همس ما ترمضح نوچ

 هک راب داب سد ی دەر و باوج ج ترضح ( لا تلعفام )

 هک رل ردباو ) ردراو قل رهو ردو مظع هد او رورس لوا كن ها ما

 تافوهرکصاد هلج ندنرانوآ اخ سو هيلع ىل ما هللا یلص تالوسر

 هللا یطرانیس> نموا ریما هدام ز هب واهم ند زب یدبآ ےس ما نا

 هب هلس ما رک راردیاو یدلبا تافو ه رگصندفدللوا دیهش هنع یلاعا

 كناویدلبا تنعا هفارعلهاهدک دشرا یتداهشربخ كنهدارهشلوا

 عفاو هد هدس یجزوهط ىلا دواب و هد لس یا ندنرعگ یافو

 ی رعو راپ دتا نفد هدبش بولیق ب زا كنا هر رهولاو یداوا

 زویچ وا یاب و رم كناهدهلاورتم بک و ) ید" را هدرد ناتسکس |
 كن رام ورد هلع قفم یب دح ج وا نوا ند هلج لوارد ديد نکس شم |

 ج وا نوا ینسف وا درفنم نلسمو ثیدح جوا ینو داوا دقن |
 د تاب زیسصد ال ر وره هدشن دخ بتکر اس یسقاب ردشیدج

 ۹5: مرب مادام لوک یک كنا رد هرم بص ن رم ی باب ر ن شچ
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 ثامحاتص یظقا هرب ارز ی دوق بذ ز یتیدآ بود ارب ةت ترمضح

 هلیع اض٥ یس هع رک ترآ ( ےک لا اوک زالو ) هلذلوا رعشم ینس هک

 كلاورد کالا ما قب ک ك لاو ی دیشعاریغت بولو ط ه رک یسفن هیکزت
 بذ ز هکر درا هروتک هد اور ردلط لا دبع تب هيل وسر هنع یسانا

 بور و قالطاک اد ز یدا ینواخ كله راح ن, د ز مدقم ندنرض>
 یدسابا ج وز یا هدئس هدعلایذ هام كل یصشب ندر عه ترضح

 هک, دنا نط با ز ید ش ۲ د نوعاد ز یه ژرورس لوا هک رداعن)

 هرکص ی دتا لوس س و رل.د نوعسیعا سین ی ود: هک تروا

 بحاص بذ ز ارز یدلیا ع۱تعاوای هدکد اب نکی دلید نوګادب ز

 تدحرب ٠ دتعمطو ید ایزو یس هنع كرم طح و ا نو اخلاج

 نی نمسا یدب ز ن هللا لوس راب ی دتا هترمضح یدباراو قابانج یلاعو
 جد شحن هللادسبع یشادنرف كذب زو رد-او- وادزآد زار ز
 ی د-عا لوسق ید. ز ید لوا یدا فتم هللا ېد ز هدصوص> و

 بولا نوئاص ی دن زرورس لوا مدقع ندنروهظ توست هک ول لاح+

 لاه هللا یلصربمغس ی دعا لوق هغوانغواو ید ثا دازآ

 نسک رک ك٤ا لوبق ردقوب یس ه داف كعانتعاو ابا ىدا سو هيلع
 لات هلهدنک یدنک هدیاب واتر و تاهماکب هل لوس راب ید بذ ژ

 ناکامو ) یدلوا لزا تیاوب هک رل بدا هدزوسو رلنا ع هدا رکفنو
 زه هما مها نوکب نا ارعا هلو سرو هلن یضق اذا ةن.وءالو نم و1
 یشادنرفوبذی ز (ایم الالط لض دة هلوسرو هللا ص ءا نءو مه رعا

 تیاورر و) قدعاوا یضار هللالوسراب رایدتا یخد یسکبا هللا دبء

 قیفح یفلرا مجوز مب د ز هللالوسراب ی دعا بنی ز هکر داوا یخد
 هلل و ی دتا بذ زرلدد یلب ی دعا ترمضح یرلید لرطاخ كس

 ن نمسا كعیا تفل ا هنعروسب كاد لوسر ن هرکصتدقفدلوا

 کاو یدر و « دبز ههانوتا> ینا ترضح سا م دستا لوبو ید ز

 یسوتروا ش اپ ر و شک مهر د شعلاو خرسرز نوا ه دسنمان نیباک
 یدر دنوک امرخ عاصزوتواو ی ادغبدء یپلاو كلکوک رب ورداحر و

 هرکصا دجم وز یرانا هصلا یدنک هدا ز ید لی رب هلباد ز بذ زو
 رره هلل وش هدزیگ دق ۱ موی هکن دنیا م العا هن مع یلاعل قح



 یک ال

 اأ هاد: ز سپ هلوا لّ>اد ه دندادع كناجوز كنس بن ز هک ردثلوا

 هدنسارا تروءع ها را ضد هی یدلوا ادب ت دور هد-سارا بر

 یدرا و هتاف ترمض>بولب رانط دب ز هک كل د هدح لوشانرواوا عقاو

 قالعط هش ز هکهرلید هللا لورا یدتیا بودبا تاکش ن دش زو

 یدشا ترمضحردازوا لید بودبا قلت وخدش « دان ز کبار ز مری و

 ا کا یاس ق> نو->اماف قرود ن دهللاو ها ظفح یکنوتاح

 كرام كترمضح لوار دع> ال وا یس هجوز یدنک بش ز هکر دیر اید

 ود ٽ٫ا قیلطا نکلو ی درا.د دعا قیلطا یبش ز لد ز یرطاخ |

 هکدردبازارمحا ندنناسل كّفلخ یخدویدردیا ایحو م رم ندک ءا رها

 هک ودلاحو یدیاریدر هد یدلا ینوناخ كنشکی کی دا لوو هغوالغوا

 هعوالغوا هد يله اح یک یراکد ای مارح یا نرو ع كنلغوا یاص

 : الع صب و)یدرارول مارح یا یئروع د كد یرلک دتیا لور5

 ۱ قروق ندهالا هدیز هدناب قاط مدع كد ز ترف هکر درا ش عد

 تبرر هنر هدناکوک ل دب زا یدبا نوحارا->1 یدیز یکی دید

 دب ز هثیدیا مولعهردمثاوارفتم ن دنا هیلکااب هسخود ردع قا

 ی دتا :بواک هذ لڪ لسو هياط یاس هلا یلص تالوسر رارکت در

 رد هحرهو ا متخادرپوتام تس ) مدا قلطد یار هلل الو سراب

 لزا تباو و # مارح م اع هدر تساسع دارم هجره ۶۶ تسوا
 كبلع كسما هيلع تملاو هيلع هللا ما یذسال لوتتذاو ) ی اوا
 هللاو ساسلا یدحنو همدم« هللاام كسفل ىف نحو ههاقئاو كجوز
 هک هب یدک لوا دین د هکتفو لوا لا دار یا را قعحا

 هلیا يدو تەر اتم اکسو هلءالسا نس ی دیشعنا ماسک ا یا ها قح

 یناو هلکعیا دازآ بولا نولاص یا ل دیشکیا مادا اکا ید سو

 ندهالاو هلبا ظف> یکدوت اخ هک 5ا گدیثعد هل اف لوو هخوااغوا

 رده هراکشآ ینا یل اد ق> هکیب ھت لوا هداکوک ك دابا ناه وقرو

 ل دفروق ندنرزوس كالخو ییغج هلو! لخادهدکناجوز تىس كىز ەد

 ن ساو ند ەق دص ؟هشاع نس هةر وق ن دنا هک اک اردک قبال یلاعت یاد
 هلل الصرب حۀ رکا رل دعا هکر دب و مهام هنع یل ات هللایضر ندکلام

 ی دارا هک ناو شا یدییل نک هنتسمار ندنارق لسو هیلع یاس

 )3 دلم ¥
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 و هیات ییاعت هلل یصریمغب یدلوا ماع یدع.لشز نوح هک ر دالفت (

 صید یدب ز هتمدخوا كترمضحرب ویل ید اک ین زراو یدشا هدب ز
 لدز هصقلواهک راهیتا نظ قاخ هک ردلوا تمکح ,دنفادروس نیمو
 ٩ بورلاق قع تد ز,دناکوک ل دزو هلوا شا وا هلع رط هباغو رهف زمن عاصر

 ۱ دنز دص2اا)هلوایمولعم لرورمس لوا یکی دادونشوخ لږ ز ندا نعم لوا

 ناور نوعا ك عا ادا یمدخ لوا هلصال-خاو قدص هه وم را
 رج بل ز هکندروک ی داوالخاد هنس هاخ كشز نوح یداوا

 تبهر و لوس هل وا هک زوک مب بذ ژ هدتفو لواردا د ز رروغو

 هشاج كلا هش نگیش؛ود هسکدرآ م دعا وارداو ۵ ففایاکا هک دیرووک ۰

 هيلع لامن هللا یلص دخ لوسر یا زانو ساوا تراش اک مدت ابورا و
 بذ زر د شهر دنوک اکس یب هکمرب ولید نوا ید:ک نس )تو

 رداق هکمر و نباوج لزووب هک دعا تروشسم هلهراشادنرف یدتا

 هاکرد نویق همده” شاب و ی دراو ه:هاک دشت نو*او سا یک د

 زاغ تعکر یاهک ردشلوادراوهدناناور صءب و ی داء ا زا ضرع هز ین

 ییبطح كال وس ر نا مهألا ) ی دنا اج اے: وب هرکصت دنا یدلو

 ب تالوسر كنس یسردادنوادخ ینعب ( هلم ىج وزف هلالها تنگ ناف

 یسامد كنار و هذال ال کا قب سیا قل 3 ن کارد هلال

 دب ز یضف ۱) یداوا لزا ه-ع رک تآو بولوا ب اس لا

 مهاایعدا جاوزاق جرح ننمولا لع نوکی الیکلاهکا:>وزارطو اهن

 || سو هيلع یلاسعت هلا لص ریمغ هکر رداو (ارطو نهناوص اذا

 ندنرمض> لوا هان یدردیا تبحاص هلبا هشباع هدنس هناخ كلەشياع

 ترضطواو یداوا لح ءرکصد هظالر بواوارهاظ جو لوژ راآ

 زن یدو-فوا قبا نالوالزانواو رد شەر و هغال ل> اک و یا

 بث زو ی دلبا تراتشب هش ز بودرکس یدیا یس هه داخ كتر طح

 هک د-ایارذن بودنارکش ", دتح “و یدر و یناکزء اکا نیرو زر ید
 یادک ی دتسا هک رد تأوقنم نده دص ةشداع هلو ط حروا یا یا

 یاوردنواخ یس هبحا دص لاج رب بز هکمدر دا هثیدیا هلهدنک

 رک رزوا مر بد ز هل عج یاو رهاظرابدتا دوع  دناعسآ هرضح وا

 ناذیتسا سو بلع لات هللا یلص هللا لوسزر دک رک هنااا



 ترا

 قچآ یشاب كش ز هک وباحو ی دراو هنع هناخ كذب ز نیس ةیا
 لوا دروس فل رم هام دها شو هیط> هلل !ل و سراب یدتا یدیا

 بودبا بیر یماسعط نوکدو ( دهاشاالیاریجو حوزل هها ) یدعا

 ردا هثع ىلا هللایضر كالام ن سلا) یدروسیط هاکعاو تا قلخ

 ثش ز قاخ بوراوات یدردنوک یی مسو هلع لاڏ هللا یلص رب مغ

 لوا ماعط تواکهورکهو رک قلخ رشف مدتنا توعد هءاعط ۳ و

 لو رب م اعط هدنک | ھت ده هک هب یھ لوشاترابدنک بوةح ورب دتا

 ندنویفرپ ماعطردق لوا هک ردشلوادراو هدناناورضهب و م دا وب

 هدر هل وا هعلخ و یدنارلتازاغ وب O هاو كس ز د کک ورا

 ےس ما مانا ی ی دعا هکر داوا ید تاوررب ن دساا ) یدرنتوک

 نغورو ن دامرخ هکیماسءط یراک دبد لاکنح نوا یس هیلو كياب ز

 هنرضط وا هکلب وش ی دليا بینرراررمشب بور دشراق هے رب ر یانو
 ید تا فورا واکب و یدوف هب هش اکر یدردما تب افک نکا هلهاو
 ندنغارآ كعاعط و ردش را م ال۔اکا ندخ و تابا هر ضلوا یی وراو

 یا ءط سا ید.اراو قاط هد دن دم هدمانا لوا هک ولاح ر ویابد رذع

 م دلبا عاب تم الس یک یکدید كماتاو مدعانا هن روضح كرورس لوا

 ینالدو ی الف ء یت الفراواکب ترضح مدلید رذع ندتلق كماعط لواو

 هداون ادعام ندرلذوب ۳ یدلبا دیعهل نب راعسا ك هو قوحودد رعاح

 هکم دنیا بل و مدننک هج: و ه را سد یددرغاح یک راک داک تار

 كترمضح لواو رروب توعد هله جو هماسط لیلقردقوب اخ هجو

 دیک ره ہدرالوب و هسیا یدید ی ره بوترط ہو رکم یتفلاخ هنب رها
 اس دکلب وش رل داک مداناتوءد یس هلج به ه-ساا مدلک تسار

 ایم هک رای دتا لوس ندسنا یداوا ولطب وط ندقاخ هرج و هفصو

 ید تباوررب و رابدیا بب رق هزویجوا ید-عا سنا راددبا یک ر دقن
 یا شب و مردا قیقح ین راقداوا هکر شب ه ڪک ردلوا
 ییاعط لوا یدروت ت رطح سد ید درد راو كش هدنراق داوا

 تكر 6 بو وڌ هرزوا ماعط ىلا رابه ترمّضح م درو دک هب هبروا

 هکر دروب هدلخ هرصا دنا ی دارا رکذ یادخ مساو یدبا یس اعد

 كيب د ( محرلا نجرا هللا مسإ) و كلوا هفاحو روطوارتوا روا

  # gEاو €



 هو
 راب دتا یک ب درو ب كرمضح د قل كند رک وک واو

 9 مس ۶ 3
 اف ۵سس 6و یدیاراترا هد داوا لکا اه رخ هد هس ک لوا هکمدرروآ ن

 قاخ لح سا ید رادیح ران ۳ 3 وص راک نغ ور ندان د

 ی ه- اک یدتااکب ترضح سد یدلاو هو و ماعط راددب وط بوب ||

 نالواهدنحا كنه ےس اک لوا هک دات و م دقاب بور دا او ین هسح کر 8

 ۵ تر وا ی درا قوح یک و ملدو5 هم رلکوا تو روتک ام ذعم ماعط

 ي سس مچ

 ل وا مدارا ۵۶ او بزو 5-۵ لواو ردق وح یو مقدر داق یدعش

 اک !یلاح تیفیک بورونک همانا یب هس اک هرکصخدنا یدلبا لواشتیخد
 هن ۵۰ نوشیدیا هیلبد لاهل ق> هک هيا بل لوغوایدعامانا مدلنوس

 یباءط قاخ هکر دان ) یدناژراب وطو رار ندا ردقو یوو

 هس وکر کب هباځ باب زو راب داوا لوغش٥ هکع | تحاصعء هرکصا دن راک د

 ها راد ترضحو یدیا رروطوا تودانوت هراوی د ن: زول هد دس

 یدردیاای> هکعد لدیک كراو هقلخ و هلوا تولخ هناخ بولیغاط قلخ

 كربضح قلخ ات ی دا وا ؛یهتهفج شط نوتلاق یدشک سد

 هبح اصم رانا نکا را هدیک هرمقط بو الکا نن دو صم ن دنور دل اق

 هرورم-لوارلب دم هديا نطهییانهوب هک: دیا رلشاوا لوفشم ردقلوا
 یجد قلخ ی دفیح هرشط ی الا ةبداع ی-اک لع هدا ز تروصول

 لاک هتیحاصهرانا ہک رب دااق یشک ج وا الا راب دعبح هرمغط بو روک ینا

 رورس لوا راب د تچ هرشظ رل دلو توروطوا ناکاک ندنرلل افتتشا

 ع اتما ندکسع د دیک كفلاق بوروط ه-- زو كراثا ندایح تباغ
 م لس هرلناو یدراو هن سو ہک ی اخ كندنموم تاه»ا سد یدردبآ

 هه کلها هللا لوران هک راد روص هرکصت دمال_ترلثا یدرب و

 یدک, ددی> یا 7 شاید ح وا لوا نکا هدزوسوپ رل اوب كدا و

 كنشک حوا لواهک یدروکیدراو هنس هناخ كس ز ورک ترمض>

 هب ey قو دن هلل تولود ورک ترض > رارر ول وا جد یسک

 توعیج یسک: اب واوا نطقت هرکصاد هب رهو ی درا یدلیقلرْغْسم

 ٩ لوا رلیدرب و ربخ هنرمضح نة داوا تواخ هناخ ںودیک كرلتآ رایتل

 ۱ لوا هکمدلبد ردا ساا یدلو' لاد نولک هت ءهاخ كش ز روس

 هل رفع تواود یا رر هکمدروک مالوالخاد هالو رس



 ۹ ۳ درج ۳

 مدلی وس هر هے ط وہا :!نالوا یرا ثعسادرق 5 ین هعداو تروصو و مدلک

 اب نا رق هه اب وډ هتباا هاا یک تاک دد هیصق رکایدتا هلط وا

 باعح بولوا یکی دید كن هحطوبا عق اولا یو رد کرک ھ- اوا
 یا توب اواخدنالاونمآ نب ذلااهباا ) یدلوا لزان هدهصق لوا یبا

 اذاف اولخداف من عد اذا نکاو ءانان رظاترمغ ما هطیا مک نذود ناالا ِ

 یه بنا یذود ناک مکلذنآ ب تادط ید اتتنهالو او رمُلناو ےن عط ح

 ءارو نم نهوات-اف اس خم ان یا نم م یس! ال هللاو مکنم ||
 ی ذلیا رادرمخ ند اعح یرلنا بوبقوا هقلخ یاو ترض حو (باج

 نعط یرلتفانم هد دم یدتا ج وز ینیژ رورمس لوا نوح هکر اردا |

 شد راب دید یدلا یی ون اخ كالفوا ی دنک دم بودبا زارد تانسا ||

 تاوب و یدا والژان یس هع رک تیآ ( رگناجر نه دحا ابا دع ناکام) |!

 مولعم ( هیبذت )هللا دنع طقاوه مهتانال مهوعدا ) ید-وا لزا جد ||
 هصقو یرلیضهب ن ك راولو هقفور سو ثیدحورپسفت لها هک هلرا

 نالوا مالالا لماک هکر درلذلیارکذ هرزوا عونیم-غریب زو دی ز

 داسقتحا نیلحا هدنناش لسو هيلع یلاعت هللا یی .ربمغی ترضح هو
 كدا-ععالهاو طاتحا باب زاورمعو ثیدح لها او و یقحاز زعا زا

 ط ایتحا باب راو قیقحص لها بودنا رب رکو تات یرگ؛دروک هدن راک

 ردرمُعیا ضارعا ن درزوسیراک دنیا داریا هد هصقوب روا داعءاو
 ضارعا لوا درلبانکرخآرنااسهکر داوا ضرف ندهیذو و

 فاوء جد كرتا هح رک ال هی اوارو رذع بو روک یرازوس ۳ دا

 هقجارب زرا دنا ندتعا جو تنس ل-هاورلیدنارلهدآ لوي یراهصءو

 هاساعر اک اہک هللا هجر شپ روت نیدسلا ب اهش شو ردقیلا ع۱ببنا
 تزضح هدسنس هصق بلب زو ردشعد هدننافنصم ضوب ردند هیف>

 یرا ک دتا كان ضعب هدنفح سو هيلع یامت هللا لص تااسر

 ردیظفاح كرورس لوا لا دق حارب ز رک قععضدهالا ن دد اعا

 لوا زدنراستم ق تحصع هلعفو لوق نالوارداصره ندرضع لواو ||

 الا ق قالب تو - طنا عات هلن ی تا دیش لوس ا |
 هند دلوا اب یرظد ید ن درلتاوا اشم هتابخ قم "ا نویلوا تاج

 ك-> رس یان دعس نب هللادبع بوتلوا عف هکم هکر دبا تلال دوش |

 تا
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  Eها روصض> ترضح یتا نا-ٌهع ی نا دو دنلوا نامرف |

 جاقر ناسعبویهریو باو-ج ترمضح هدک درب ویلید ناما بوروتک
 یهالازخآ ان بویمر وپاوج هن ترمضح بودا حاطاو هغلابم تب و

 ترضح ,دنراقدةرح هرشط ند سا هللادبعروک ذم هل:اعبورب وناما

 ه دک دید نکیدمروا ین وب كص شوش نویعنهرل وار طاح هدسلجم
 هکتراشار كتس هلعْغچ هشوک هللالوسراب شب ف دابع ندساحراض>

 قدرروا ن و بور و ناما دما وا شعلا تراشارکا لر ارام

 هکر داكد قلل هرم رب 3 هگیدرشهروس ترمطح لوا كد

 لاا هللا یلص تلاسر ترمضح هک ءاکره هلوا نعد قنا. یرظن |

 باو-ص ندزو تل صم ند ینیساضعا تاک د هیضقر لسو هيلع

 كتراشا لوا ی دمروکآور یتراثارد لوا هد هیضق لوا هلوا شاب
 ید-ابا دعرظن تنایخ ندنفح یدنک هلفلوا یهباشم هتایخ انروص

 | كئدکرب هرزوا لاونم یرلکدتارکذ هکر ولوا اور هت ,رلزایس ید
 || هلل و د اعا هکلب راهروک اور« دنفح كرورس لوا یک عنا رظن هه رح

 لواكناوهو یدبا .دةح مما هلة> نام رف ی سفن رورم-لواهک رک قل وا

 یب رف كنا ندنجویدیغوب یطاست هنب رزوا سو هيلع یل! هللا یل ص رو رم

 قوس « هنسا یرم-غ ن درخ یتاو ی دیشلوا داقنءورعسم اکا نالوا

 هغوالغوا هنع یاس: هللا یضر یبهئراح ن د ز نو-> اما یدا زیا

 یلص یدنک تیلهاح لهاو یدیاررددمج نب د ناکاو ید شعبا لوبف |ا

 كلغ والغوا هسااراروات مارح هجا یکشیا ج وز یتروع كالغوا

 اضتفاهلب ىب یهلا تماحو یدیار ر ول مارح هل وا د یا یتتروع
 هو علبا یهدعاقو نواف ل وا بودا حم ندنداعوبیرلتا هک دابا

 هدناعس 1ه رکضصذدک دتبا تقرافع ندد ز یش ز سپ هیلبا لاطبا هرزوا
 تقلا هيله اح تداع ل وا ات یدر و هنر طح لوا بودنا ځوز

 كنغ والغوا یدنک كترضح لوا رکاارب ز هلوا ناسعا همارک ادص

 هدصوصخ لوا هدبلایدبآ را هسهروک هاعک ینکیدتنا ج وزت نس هقاطم
 ینا كرلذااو یددرولاق ت ارطضا و ناد و « دا طاخ رانا

 یاوحاتالروعو تالرایدرواوا ءم ن دع ا نیر هعلطم ی رلذوالعوا

 مواعم (ءدناف) زا اوا رم دم هے دالوا عبط یاضاعتو سس ليم ھا
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 دراو = تاناور « دنلوزت ببس كننبآ با به دشیداحا بتک هک هوا

 یدیسا ر) یدنلوارکد مکتنردش ز * هصفیسا رب كناناور لواردشلوا

 یاعت هللایلص كل ریمغ ىدا هکر دشهترا هتک ند هشدص هثیاع |
 یدرراهبح هبارعڪ نوا تحاح هاض3 هدر دهک یرانوتاخ لسو هلع

 یکىرانولاخ هللا لو سراب یدتا هري مغ هلع لاعت هللا یضطرباطخ نرع

 لات هدیابوا ترض واور هيدر وک یرلنا قلخ هکات هلبا ظ4> هد هدر

 دعمز تدب هدوس هکر ی دلوا رظتنم هللوز یوو ی دروب رکفنو
 نوناخ ل٫ وطو ےسجر هدوسو ی دک هرمذط نوعا ثحاح یاّص

 یدلب و یدروک یهدوس کنار دیک و ندفرط لوا رع ىدا

 هتک یلاسهت هه ا ےضز رعو مدسام نس قبح هدوس یا هکیدتا ادنو
 س: ىدا ندنعید لوا صا رح هلو كنشآ نا یدید 4 و

 هتک جد تاوزرب ند هشدأع ) یدردنوک ی دی ناک یاس قح

 تك : هدوس مک ور هرکص ندنلوز كنا تاچ یدتا هکر دشعر 1

 نوزوا یسب دنکو یدیشبتچهرفط نوتا تجاح یاسضق هعمز

 یدیاررولب یتفلدساوا « دوسرلنروک ینا ه-هلوا نوناخ هيج ول ب وب
 نس ن, هکلوا ه اکاو لب هدوس یا یدتا بوروک یا باطخ ن رع

 هب نا بوئود هدوس نسراسةیح هرمشط هج ند هناخ هکر وک م دسای
 یعاعطماشخا هدلنزیم ےب لسو هیلع یلامت هللا یلص هللا لورو یدک زا

aSیاضو هللا لوس راب یدتا بورب ورجا هدو-س یدا لوفثم  

 هشلاع یدید هلل وش هلل وش اکب رع م دب ع اط نوا تجاح

 روبه دا لوا نتا تاکک لوا ی دیاراو تکر هدسالا كترمع>ردیا

 ا رانا ندتس شد كنا بواوارفتم یاح هکمدروک یر کج یدیا
 بواوا ی" تلاح لوا ی دموت ندنلا یکوکلوازونهو یدلوارهاط

 نوعا تحاح ی اض اهم هکیدروب رسا ک داک هب دام کد لس

 ید تداورو و یدر و نذا هرس یلامت قح هغ2 ءرمذط ند هناخ

 یب.ءط لاک نج ن دف انحر هلا ترمضط وان یدتارک رداوعنم ند هشداع

 ىدا ردیک بوعآ ندنکو اویق باطخ نی رع دبا لوغثم هکع
 رع نکیارب ماعط ی روطوا هماتعط لوا بوروک ینا ترمضح

 ,نکی رزوالزرمس م < من , رکا هوا یدتا رع یدشر | همغم اب ےب یفداپ

 ۱۳۵ یاب
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 باس تبآ سید زەر وک یزسیزوک كل هو جی یدیلوا یراج
 یدخشا هکیدلوا دراو ځد تااورر ندساسبعناو ) یدلوا لزات

 یدروتوا ںواک یشکرب هاس هناخ سو هیلغ یاسمن هللا یلص كربمغی

 | یدیفیج هرمشط هرکجوا ترمضح ی دعا بواوا د٤ یسولج نامزو
 هللا یصررع یدسااق ی دروطوا بویلوا ديف . دیک قیج بولوا هینتمان
 ترودکه دس رش كرام كترضطح لوا بورکوو را ۵:ع یناسعد

 یتربضح هلکتلفت هکمرواص یڈک یا ه ینکل وا ك-ګدرا هدهاشم
 | می چ مزیفط بوقلاق تب و حوا ی دست ارور لوا ءلدلیق یاب
 یدشارع یدلاو یدروطوا تویمالکا مدد هدیک هاو بوروک ین و

 | باح تیآ سپ رووا هل كذبا رها باج هکی رانوتاخ هللا لو-_سرا
 || رەبد هک ر داوا نب رط كیفوتو عج قني كرلتباوروب و )ی داوا لزان
 ا دسعام ندناو یدا یس هصف بذ ز قیعح باس هنوز كاج مآ

 هک هوا شل وا مقاو نداتهج لوا ی 2-طا بس هروما ناسناوارک ذ

 هاسا ددعت دوخا ی دا بب رق هب هصق لوا یعوقو لنهروک ذعروما

 ت رح نوک رپ هکر دراشم روتک م دلئاضف كش ز) رک قوا لاق

 ه دنرارا كهورکو ن درارجاهء سو هيلع لات هللا لص تااتسر

 ندنارهط«تاجوز لرمع) وا ید ردا توس م رانا ع لاھ وروطوا

 ا لوا ترضح ید لیا باط هنسنرپ بور دنوک سوکر ب هترمضح یسی رپ

 هش زالا ی درب وراه يطع ید هن رانوناخر اسو یدر واکا ین ہنسا

 | هطع یربغ ندش دک یاو اغ هللا لو سراب ی دا بد ز یدهر و

 یشادنارف كنوک و هلیسهیظ>الم یساباب ك و یدالاق هسوک رب تک د مر و
 بودا حاکت اکس نب سد كدر و هنس هلج لس هظ> الم یسان رقادوخا

 4 رضطوایزوسوب كبذب زړ ارك كع اداییخ د نب بو دبا هظ> الدین هرو

 بود ارم ھت هلظةاوب یوار ن دام و هکلب وش یدلدارث ات تیاسغد

 هئم عاب و اهلوق لسو هيلع یلاست هللالص ههالوسر قرح اف ) یدتا

 نوت ید عا بودیا منم ی ز هنع یاس هلا یضررگ )مالا لک

 یدنشا بذنب ز نسر دا ه دیګ ر یرورس لواو نسرلب وس یزوتسو
 یطار یدیلوا مقاو هب هصف> لرو كنس د ص3 وب رکا واک یب ر۴ یا

 اهیفح هک و هالاح یدنک ینارع یا یدعا ترضح كدا یمروآوا
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 ۱3 او یر ا ؟ 3 ا لوا یک رادار فن ز ین لو
 ءاعدلا مثالا ) ىدعا ترضح ر دیک ههاوا ها لو سراب هک, دتا

 ( ےلحہاوال مهار انا ) یدوقوا تب اوہ ہرکصذدلا ( هللا یلا ع رمضتلا
 رک او ارمخ رکا ها مارا ۸ ) یدشا هکر دن و ص نده دص "ه-ٌتناعو

 ( بن زنمهللال اب ةت یش لک قاهسعنلذاو ج رال لصواو ةةدص

 ج اقرب مب ی دتیا هترمضح نوکرب هکر دب و رحاهنع هللایضر ندش زو
 ردقو هدر مه کاکی ران وئاخر اس كنس رلنلیضف لوا هکر دراو مزاتلیطف

 هدنامسآج حاکت دقء ےب ید یر وردک د ج كنس مدج هکر داوا یرب

 یدیا لباربج یګ دنا هدزم هد هصو لوا ځد یسب ر و یدلوا عقاو

 ۱ یاعت هللا یلص هللا لوس ر هک درع ن هللا دبعر دشع را هتک ید | یدهاشو ۱

 ( یاقرطنکعرسا اد نکلوطا ) هکیدروب هن رانوتاخ نوکر سو هللع |

 تا-هءاسپ ردیتب ارت اکبزکنالوا قرو زوا یلا ن درازس ید
 تش هدوسرهاظاا بس راددخ وانب رالا توئوط شاق رب نيمو

 ه رعصادنرمضح نوحو یدا قروژوآ ندنرالا لررئاس ىلا كەز
 ندنعانزوا لا هکر لی داب یدلدا تافو بن ز ادتا نداره ام تاحوز

 یتغبدنارق بویلشا شبا هلیلا یدک بذ زارب ز شع ا هقدص ترک د ارح

 ی دتا ید شرا قق و یتافو نوح هک ر دلع ) ی درر و هقدص

 هسرردن وک رک | هردنوک نفک اکب رعرک داشردعنلرضاح فک یدک ن
 ندلالا تد نوع وا نةك اکا رع هکر ردباو یکیدا قدصت رب كتفك
 نک اک | یرلةلنوطلوا هنج یشادنرق رف كن ز یدردنوک قلنوط شب

 ی دتا ق دص فک ین دا رضاح نوعا ی دنک كذب ز بولا

 رایدرید شرا هب هعندص "هشب اع یب ربخ یتوم كنا نوچ هک رد ورح )
 نی رعو ( لعارالاو یماتیلا عزم ةديفم ةديج تیهذ ) ىدا هشیاف

 رهلوا رماح هنسزانح كس رانا هدم لهاات هکید ریدتا ادل ب اط>

 دن ز ن هما ساو یدناوا نفد هدعیقب نواق زاغ هب رزوا كلارعو

 لیغوا یشادنرق زقو شخ ن هملادء ن دح یلغوا یشادنرق كشرو

 هک ردوب رو هشم رلید-تبا نفد ینا بورکه ئی ربق هللا دبع ن ذمعطنب د
 شاوا عفاو نکا هدنشاب حوا ىلا هد هنس ی "ر کر ندر ییافو كلا

 اأ بنک یاب ورم كناو ( نرشءو یدحا ةف تنام اهذآ لدقو ) لوا

 E و رم تیر سد و و
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 کیا نال وا ةر ق ن 3 رد هاچ ل واردثدح ر نوا ۰۵ لوا دم

 ر دعوا تءاو ر دک راس ید یروهط نالو قاب ر دث دح

 || ر دیعازخ بح نب را یبا نثراطا تذب هی رب وج یسیجتزکس
 یعه>و ر كناوفص نبعفاس نی رفشااوذ لیغوا ی مدقم ندنرمضح

 ارم ندازغ لوا تواوا لتو هدا رع عی! رح ن: ر ها و د ىدا

 هلایلص تاا سر نرمضح هدنناعش لرهنس یعسب نازڪ هدنساننا

 | هنس یرمش یوز كلاو یدتا حوزت یب رر وج سو هیساع یا

 | هکررده رزوا كنارلبضءب و ید شم وا رب رحم ر 2 هدنهناقو كن هروب زم

 یا كنا ردشل وا عفاو هددنس یتا ندر یاکن دهعكنهبر وج

 ا وکر دنا یوار یدلبا لادن هب هن ر وچ رورس لوایدیاهرپ هدناصا

 E ه ورکه نب راکج هد یدقیح ۰ سش ط نداق كنهر ترضح

 e ترمعضح نوک ر -وک دشعر | هتونو ) یدلما مبغآ ی یا نوعکنا

 هبر وج « دنقو لواو ید هرمشط ندنناق هب ریوج «رکصندن رام
 هاو كنا هدننف و قلش وق هل ترضح یدا . درب يیيدلبق زاغ

 ردنا محبسلو رک ذ شعرولوا هرروا یسالصم ناکاک هکندروک یدراو

 یل ید تا هب رب وج نسم هدلاحوب نس یهدیک نب ید! ترضخ

 مدت وس زر , گو لودیک ندکنناو كس نب ینتبا ترفع

 ندک رلک دید نوک وب مام كاس ر هعوق هلا ریس یەک ترد لوا رکا

 همش یصرو هقلخ ددع دم و هللا نا“ ) ردربنوب را هماکلوا هلکمح ار

 هعج لسو هباعیلامت هلا لص رجم هک رارد او )4 اک دا دمو هشرع فرو

 هب ر وجا یدتا ترمع> یدیشعوط جروا لواو یدک هاو كنا ینوک

 نب راب ی دنیا ترضح قوب یدننا لدبا یعشک وط جروا نوک یکنود
 یدتا ترضح قو یدشا هب رب وج ردیمراو كن هغع وط حروا جد

 قعوط ج روا ینوک هعجج نکلا هکر درلشعد الع نوهکنا للا راطفا
 يللا دواب و ه دنس هنس یعللا كتر هدهن دم ینافو كناو ردهورکم

 ه دئشاب شد شا هدک دتا لم نداد ردشلوا مقا و هدنس هس ییا

 یدیاک احد هت دم ندنورطهب واهه هد قو لوا هک مکخا نب ناورمیدبا

 ید هد هربتعم بک یتا وص كناو ید ی زاغهزانج هنر ز وا كنا

 دروم هدنسکیا یراخت ر و تری دح> ترد ند هلج لوارد* دح
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 س٣“ دبع نية يما نب برح ننایفسییا تذب هبیب> ما یسیجزوتط ڑ۴
 هیفص یسانا كااو رد دهه دلوقرب ورد هلءر ا كناو رددانمدبع نبا

 ردیس هتع كنافع ن ام هک ردع“ دبع نب ذيمان صاعلا یا تد

 لث اوا یدیا یسهجوز كن دسا شج ن هللا دیبع امدقم هبنیحماو

 ندهللا دبع كناو رلب دتا ترهه هشدحو رلب دلوا نا اس مدمالسا

 هکر داقن ) یدلوا کم هل سا كلا بواوا لصاحیرق مال ھببح ۱

 مدروک هد ود یهالا دبع هد هتدح ده رب یادت ند هم نح ما

 یدلوا حاص نوح ید هالاح لر هبق هدانزو هلا تروص دب تااغب

 ندتینارصن مدتارظن هنابدا هلجی افیقهت هببحما یایدتا هللا دبع

 ه رک صد دلا مدیاندتم هللا ند لوا جد امدعءو مدو ندر رک

 مسا كن | ع وجر هشدینارصذ ہد لاک کی دعشو مدتاراتخا یاب د لد ||

 بیرغرب هکب رزوا كنس هگو بن هک هد هلیوب هللا دیبعیا مدنبا نب |
 تالابم ه هعقاولوا جج مداب و-ههالادیبع ىب هعقاو لواومدروک شود ۱

 تموادعهرجخ ترمشو یدلبا رایتخا تانارصدو یداوا دتره بوعا |

 هرکصادنا) همت اطاءوس نم هلن ذوعت یداوا د مهرزوا لاطوابودبا |[
 نیو ا ماا هک ردا بودا باطخ اکہ صور هکم دروک هددعقاو

 سو هیلع یلاعت هللا یلصرب هغ هکمدت اربعت هلکنا ی دعقاو وب و مدان وا ۱

 | نک رروواهدل زم نوکر یداوا ماع عدع نوجو ردک رک ها جوز |۲

 بوک مدرب و نذا یدلبا باط ندا بولک هنشونق هن اشیسب رب کان
 اکر رواکندناق یش اج هکر د هب راجرب مان ههر ا نلک مدروک یداوالخاد

 اعد هللا لص كناد لوسر هکیدرونک یب رخ هرژوا هجووب كنشات

 یرمخو ندههرا شم هلید هفلنوناخ نس تواک ۵ کم اکر مو هلع

 هدعااو هدلاو ل اغ تفجر و یکی زاب یکباو مدلوا مرغ هدا ز بودیشیا
 ا یادم مدرب و هر ههربایرلدا یداراو مراکزو نوتا حاقرب

 | نھ اشداپ یدتنا ههریا (ریسحت هما رم ) ههر هکم دتاو هرزوا

 حاکندقه «رورس لوا ینسات نسهر دنوک لیک و ریهک یدروب یشاج نال وا

 یش ا۶ سا مدردوک بودا لکو یصاعاا یا دیعس ندناخ هدا

 بودبا راضخ او عج یتبرارج اهم هذبخ رب اسو ىلا طا ن رفهج

 چ هبط
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 یدبا لعسم قسداهشو یی یا یادحءانو نر جت هک دوف وا هیطخرپ

 یکيدلبا رشا یه دوم مالسساا هلع گريمفس یسع یدتاهرکصتدناو

 کم کی تایحصاارکاو تاواصاال صفا هیلع قط صد رگ رهيل

 سد مر وا هل 1ک لەو هرو رە لوا اف تش هبدبح ما هک ش زن

 هدنیاوررب و خرس رز زوبترد دیعسی دااخیا نوګا رورس لوا نب

 یشاحو یدلبالاخ دا هنحاکندعع كتر توا او مابویفوا هماطحر

 هلاک بودا ملسا دلا هد با لوا یم ارد دوخا و یرناند لوا

 باڪکا س یدلبا صب یروب نه علب هل تاک و ند:هرط باح مآ جد

 ی نو مامط هل کن دوو کک س اے رد داد كتک تولاق

 بولغ 5 هرکصت دنارل, A یادت روکا ماعط ها بول د رد دانا

 بلط ی ههربا یدلوا لصاو هب هبدب> ما علم لوا نوح هکر دلو )رالی دنک

 ىلا 6 هدتقو تک دتا یف هدزر-وا و یدر و خرس راد ىلا بودا

 قحر بویتنا لوبق ههرا یدلبارا رذعوید یدّعلوب مهنسن دوجوم
 هدهد لوا یاکود رل هثسا ییدرب و یناک زهاکاكت دس مآ هک یدرافیح

 هکیدرب و نی کی ی ی مکام 2 دتا تور و ورک ه امج ما ىدا

 كيس م ئر اد هم احو ۴ ۵ ردم کاکام ی و ملل سا رب ندنسس

 هکر داوا مجأح ندس نکلردقوب جایحا هر NET کاک درب و

 ن“ ر دشرا کا یک الس > ل هش ربا ملح ارور لوا نو>

 4 راح لوا ۵ دوره ه3 دا وا هد سه هح ماو یدلبا لو: هدب ما

 كن هبیحما یشاجت سپید رد هوا یقجاعلوا م: یدرولک هی هح ما
 دوع ۳ ید رو هش ران واس یدک ب واوا لوعشم هنکر ادت رفس

 راد ردنوک هب لمح مآ یرلن الود ندشوخ یود ر اسو دانزو رمذع و

 كتر عح هلتعاجرب ندنرارجاهم هددحو هنس ن.لرجرش نهج هاو

 نوط رب و تالهوکر و بو زاد بونکعربهرورمسلواو یدردن وک هنتءزالء
 نوحیزدنوک هلیعر هب ده هرو رس لوا هرج هات تفحرب و ادرز و

 یدردشرا هترضح لوا یعالس كن ههر ا بودا رکشنرفاو ندیسشاح



¥ € 
 | iain ay tome یورو هو وی هوس ۳ ۱

 هک رداوا ید لوقر و ( ردروک ذموب نالوا روه سم جلد دن یدعع

 وز هرو رس لوا ہد دنب دم یتا نافع ناععو رادروتک هر هس دم یا

 هدنراکدرونک هب هش دم 1 هبیبحماو و هد یاد نت ی دی كتر یدلبا

 كن هسبحما هک رد-شاک هدنیاور یدبا ه دانز شاب جاقرب ندنشا زوتوا

 هرئصنوکح وا ندک د شرا هر هبلبح ما ی رم > یوم كن ایتسوا یساا

 یدنروس را هنسدواوق وق شوخ ر ادقهرب هن زوب و هللا هیبح ما
 مزال چ اکب ثعروس یر هنسنوا وقوف شوخوب یدتا هرکصت دنا

 اسو هیلع یلاعت هللا یلص ندلوسر هکءدنروس نوهگنا نکلو یدیلکد
 يلع دع نا رخ الا مویلاو هللا نەوت ارال لعال ) یدروب مدتشا

 نوج هکر ر دباو (ارمذعو رها ذعب را جوز ىلعالا ثلث قوه 2
 نوید ۳ e لس م ۱ هلبا هشداع یدشربا قو ناوک هدب م

 E . رول و | عقاو ّ تفك هلا هدنسارا یرلنوداخ كرار ی ۳

 یر لاعاقح رلیدتنا لا كدیاوفع هسداشلوا عفاو هثره تند هرس

 یدتا هبلیح ما لدتا لالح و وفعهسبایدلوا قاو هن ره ذب هغاراب ییسو

 نوسایف نام داش ید یزس یاعت قح نگر دلق نام داش ن

 دوخاب و یا قرف ندنرعه یدباهدننامز هب واع«یتافو کتهیبح ما
 تافو هد هش دم هر زوا ےک لوقیدلوا ماو هنس ی دردیزو

 هکر دژاو ځد لوقر و یدلیف مکا نناورم ی زامن هنن رزوابودبا

 ا اج شب یاد هلوادتع بتک نا و زم كناو یدتا تافو هدماش

 ردشلوا د رفتم )م هدنلن حرب و ور دح کیا هیلع e ند هل ج لوا |

 بطخا نب ىح تذب هفص یسجل وا 9 رد هدتکر اس یهبقاب
 مالسلا هلع كن ارع ن اوتار E نږد هلعد نی ھونا

 ردا وج تث هرمض یساانا كناو ردن دنس هلق ریضنلا یو ردن دنط,ع

 عقاو تفرفهدنر ارا یدبا یس هچ وز كگ شنب مالس ایدقم هفصو
 هناک یدعا جوزت قم ا ییانب می رلا نیهنانت ینا هرکصن دقدلوا
 رسا یی هبفصتربضح هدقدلوا سم حح بواوا لوتقم هدنکج ربیخ |

 كيا ۵۳2 ید روب راینخا نوه#لو ایس هص اخ یدنک ندنس هلج |[

 هک رداقن ) یدیشدلوا رکذ هدنس انا یصق ربسخ یایو حرش |[
 راد روتک دنا ترمض> بور ایج ندا ررمسا و دف ||

 4 تنرض>
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 هرداح لوا ییس دنک هرکصت دنارلبدلبا هرداح یناا یدروب ترضح

 بودا او هع ابا ید روک یت رطح لوا نوچ هیفص ی درو فیش

 طتسب هنرضح لوا بوز دل اق یطاسب یغید روتوا هدن رزوا یدنکو |ا
 هبفص یا یدستا ترضح ید روئوا هدنرز وار یدنک و یدر وحلا

 هیفصی دانا ل اله یا یلاعت قح یدردا توادع اکب نامزره كاا ۱

 نا هذخاومهلا یهانک لرخآ یب هک رر جج یادت نح یدتبا
 دس سا یدلیقریخم یتا سو هیلع یلاعت هللا یلص لامدیس هرکصفدنا

 كت رمضح نواوا ناسم هارب دو هلوا قحمم* هنموق یدک بولوا دازآ |ا

 یدتا یدیانوتاخ هلفاعو هيا حر هیفص هوا یسیرب ندننارهطء تاجوز
 قد دصن نسو ردراو موزرآ هفلوا نالسم هکردوب قیق هللا لوسراب

 هدأ اےک دوو نس هد اتوعد هال تا ی هکم دوم ندنا ردمسک |

 هدنساراد وهد ردو وډ مجاتحا چھ هکلید وهب بو ردك هک رم اس

 یری هدنندب مالسا هلیا فک ییب هللا لوسرراب دراو مشادنرف هنو مابا هل
 بولوا دازآ هدغاق مب یلوسر كنادخو ادخ نوه#> هللا نسرایف

 یر زوسوپ كل هیفص سد ردکرولک وس ندةلوا قلم هعوق یدنک |ا

 كناو یدلبا دازآو یدوفیلا نوعا یدنک یتا بولک شوخ هئرضح

 بولوا صاح هیفص نکنا هدرببخزونهو یدلیف دباک كلا غل دازآ ||

 رلیدنیا جوک ندربیخ نوچیدلوالصاحاریتسا بواوا كاپ ندضیح هدعب
 هب هل> ارى هیقص ترضح هلواراوس هکرلیدرونک نس هلحار تنرضح ||

 هب هل->ار بوصاب هیْفص هکی درب و وئوط غانا كرام نوعا كمردن ||
 هب رزوا یغابا كرابم كت سطح نودا تیاعر هدا هیقص هلواراوس

 راوسهب هلحاربو =| عضو هنعوان وا رورس لوا قىز د قحا یدععاب

 هلا یرهطا ءادرو ی دابا مس هلا هماج ر ینا ید ترض> یدلوا

 قلخ یدلوا راوس هنوک وا كن هفص جد یدنک و یدلغا هب هود ۱

 نوجو ردکرک هساوا لخادهندا دع تارهط تاجوز هیفص هک رلددل |

 ردلو لی قلا ندارا لوا هربیخ ید رر درات اکا هک راد د شرا هل مع

 یدرحوک عاتهابویلوا یار هیفصهلوافافژ هل | دیقص هکیدلی د ت رطح

 رب داك هبا "رم اهص نوح ی د اک هضغ ندنا ترضح هکلب وش

 فافز هللا هیفص هک وب هک ید روپ هيا“ ما یس انا كسنا رورعم لوا |

Kt %چ ینا #  
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 هوم صا چر ییلس ما 3 EEG ل فضا مزب سا كعا

 ۱ بیطع هل راوقو شوخو یداراط ییحاصبورونک هنا هح ییدینص

 | زونه هدنفو لوایدیا تروع ناوج تیافب هیفص ردا هيلسما یدایق
  نوجمدنااکایدشقاب هدابزاک اروب زوتش زیدیشمامربک هنشابید نوا

 هرورمسلواو نس ه دنا ل ابةتساو مایق هکر دکر ک هساک هکن او كنسريمغیپ

 ترضح بو دیا لوب ید هیفص نس هيم سوک یزوب عانتماو ایا
 هلن لص هللا لوسر رک دکل وا هک ردالعن ) یروس فاوز هاکنا دهکل وا

 دهکلوا نوناشوق حالس یراصاتواوبا یدا داکزا لسو هماعیامد

 ی داوا ح امص نوح ی دلبا تسارحو ظفح ی رمططوا لددحاص

 | بودیشیا نب زاوآ یالسكب ویاوبا یدةیج هرشط ند هي ترضح
 هیفص هللا لوسراب رد راصنابویاویا یدتبا بویاوپا رده وب یدتا |[

 ندنااک ان هکم دقروق ردرلشلوا لوتقم یراو یماباب ردنوت ان ےک

 هک وب هکر دلوا بس انم مدشا هع دنک یدنک هلک هروهظ تکرح ر

 | یدلیا رخ ءاع داکا بورویب مسب ترمضح لوانیقب هبادخ لوسر
 هک ردراشهرونک داور (كيلن ظفح اک بونا ابا ظفحا مهللا ) یدتاو

 ن ةناک هیفص هدقد روب لوز هربخ اسو هيلع یلاسمت هللا لصربمغب |ا

 | هدنس هعفاو هجکر هیفصیدا وکی وکو نلک یی هلبا قسیقطا یا
 هدنیاوررپ ویدشودنونآهش رزوا یس هنس كلان دک وک تاتقآ هکندروک

 هب هنانک یرا ین هقاو وډ بوت اوا دیعص یدرک هل ود كناباتهام

 ا یدنتابوروا a اہطرب هن زو كنا تواک هب غ هناک یدلیوس

 ندیایساوعد ككلریمغس بولک هرک رژوا مزب وب کر داوا وزرا كنف

 كن هیفص یزوک كرابم یترضحل وا .دفافز *هلبل ند هلوا یتروع تاب
  هدن زوب كن هیفصزوتهیرلا كن هجمابط لواو یدلوا شود هن راسخر

 || ي هعبقاو تیفیک هفصردن وب هکب درویب لاوس ترمض> ی دیا یتاب
 درك كن هیفص نوح هکر دلو ندیلسما یدابا ضرع هت رضحلوا |

 1 هرشطندهی> لسو هیلع یلاعت هللا یلص ربمغی و یداوا حادص یستربا |[

 ا تحاح یاضفات مدرافیح هرمهط ندهاک ر کشل بوا یی هیفص نیدقبج |ا

 | هرکصندنا یدلیا لاستخا هدنجا هدرپ لوا مدلیا اد هدرپ ریاکاویدلبا ||
 ٍ مداوب بوخیدت | هیفص دل وب دا هلک دن لو هکمدتالاوسندنا |

 هک هل ۴
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 و یداوا نامداش هلع: ۱

 عقاو فافژ هک كداموق نوه هدلّزبم یکم دقم هکر دنا لاوس ندنب و ٤

 هکم دقرو یدیا نيف دوهب هلّبم لوا هللا لوسسراب مدانب هلوا

 هی هداب ز ںواک شوخ زوسو هترضحر هر دشربا ررر اکس ادابم

 سو هيلع ىلاعت هللا یصربمغب هکر دشعربا دنعصو ) یدلوا بجوء |

 هکصب سکر ه هکب دشا ےما ھنن ارا یابص یساربا لدرک كنهبفص

 رلید زا را هرفس ید روب و رهروتک یناناو ندر هست نالوا قلعتم

 ورق جد یس) رب و ی درونک نغور ی ناو یدروتک امرخ یسکرب س ۲

 طواخ هنب رپ رپ ییایشا لوا سپ یدرونک قبوسیخد یسیرب و كما
 ییاعط لاک: > لوا یباعط هعلو كل هیفص رلددتنایماعط لاکنح بودنا

 هشلح حایص بودالصاامرخ هب وص دکل وا هیفصک راردناو یدبا

 هيلع یل ادن هللا یلص ریمغب نوح هکر دلم) یدروحما تب رش ندلا

 ندنروا كلام ن هثراح یی هیفصیدروب تعجا رمه هن دم ندربیخ سو

 نسح بولا ربخ ین بم كن هیفص یرلذوتاخ راصنا یدردنا ههناخر ||

 "مش ام رایدتک هکعااشام یب هیفص یدیارلشّعشا ینس هزاوآ لاجو

 تاعته زوب و راحرب هان | یهر غلو تروص لیدبت ید هثدص |

 یلاعت هللا لص ربمغب یدتک هحرفت یهیفص هلس هلبا رلتروع توئوتروا |"

 یدشسا بوشلاب هن ر اح بولي یییدلوا هسااع بوروک یتا سو هيلع

 یدوهډ یرق یدوهد ر یدتا هو اع لدروک دخ یی هیفص ارق ش یا |

 هل وا هشااع یا یدتا نرمّهح مدروآ شم روط وا هددسارا یرل:روع

 نانس ما ردع را هنس هر مالسالا نسحو ردشلوا ناس*لوا هک هعد

 تاهماهدنساراكش رلنوت اخراصنا ید اهکر داوا تساورر ند هيوا

 بوش روا ناق هر زو و بو دنا لکش میت یشک ترد ندندنموء

 تش بش ز جد یرایفا هعیدص هشااع یس4 رب رادداک هکمروک یی هءفص |8

 یدستیا هب هبریوج بز مدتشا یدیا هبرپ وجو هصفحو شع>
 مزب وب دیمک نامز قوج هکمرروک هلی وش الا مزمروک ییهب راجوب
 هک ردن دهوقرپ لوارداکد ېک تاک, دید یدتبا هب رب وج هيل | هملع هر رزوا

 هک ردب و مم ند هد دص*دشدام )ردقود یراتح ندنرراكنب رلتروع كرنا

 ھت س یس هود كن هبعص كدباهدرفسرپ هلبا رورسلوا تونر یدتا

Eی  
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 هذ ز ترضح یدیا هدانزیسهود بذ زو یدااق ندکموروب بولوا
 كسرو هودر هب هیفص هګراو هل مه ی 1 موی دوو دات هرعص ید دا

 | ت رطح م ریو ةا هب هد وها لوا ن یدشا بز رولوا 4

 هک وش یدلیا رت ین ز یا جوا اب یآ یکیا بونلرهق ندزوسوب
 ر دقاوا تفراقم ت ده ردا بذ ز یدمراو هنت اق كش ز نامز ردعاوا
 راو رب سر و مدلوا سویا ندنسملک هعاق كیرضوا هکیدلوا دن

 مدردااقیرب مس لوا كدیاردبا اکنا هر رس لوا هترض> هاک ره هکیدیا

 ندوبفرورمس لوا مدروک نکا رروطوا نورحو لوام هدم ازم نوکران

 ض ره كنرضح لوا هک ر دل دن ) یقدشراپ هلیارع رب رب و یدربک ورا
 دیفص یدیا راش وا عج هام رورس لوا نيمو تاهما هدنوم

 یدیلواهدن ضرمیهدنسو هکءرتسا ن وی ادخ هلل | لوس را یدشا

 | تودنشبا یزوس لوا تاحوژرب اس لدیاوا هدتمالسو تحك كترمض> ات
 | شوخاهدانزاکابولوا ففاو هیاهعوب ترمضاموارل, دلبایتراشازوک هند رپ
 هداوءدوب هیفص نوی >| دخ هکیدر وب ویدلاراهظا تیهارکو یدک

 تب وئرپ سو هملع یلاعت هللا لص هللا لودر هک رد و ره ) ردقداص
 ثعاب ها هکیدروب لاوس یدروکر لغا ینا نوراو هنا زنم لل هبفیص

 هکشعاراردناب ودیا انا اک: هصفح و هشااع ی دتا هسیفص ردە

 | رورسلواو ردراو فرش تبار هریمغب مزب زا ل رکب ندهیفص زب

 ندش زس هک یکدعد هرلنا نسسان هیفصا یدتنا رورمسلوا زبیجاوزا

 دمڅ مج و زو یسوعمع و نوراه مرد من هکنسرولوا رک: هلهجو هن
 ب وراو هاو هصفح ترضطوا هکردلوا جد تاورر و ردیطصلا

 اهنع هللایضر هشت دص هشام هکر ردناو ( ةصةحاب هللا ینا ) ىدا
 ندنناصعنو بويع كهیفص یدتا هترضطوا ه داب تمذم یی هیفص

 ترضح ر دواب وب قل یعب رده و ر دهل وش هیفص هکیمزج اکس

 هشلاع یا عب ( هتج زلرصاا اهب ح وا هک تاق دقل) یدعا

 هلآ یاب ردو یدیلوا یول كزوسلوارک | هکک دلی وس زوسرپ قیتح
 ۱ ز وتوا كار یو و كنه.هصو ) یدردا رمیخت نوا كناب رد یدا

 هدنسهنس یم ىلا «دلوفرو ىجا هدلوفر ویدا هد: هنس ىجا
 ییزاس4 زا رگ یدب |هدنهانا یفالخر ۶یتافو كناهدلوفرب ویدب



 هک ۳۱۷ $
 سس ۲

 قفتع ییدحر ندا لوا ردشیدح نوا یاب ورم كناو ید راولی

 نب ثرالا تاب هلو ي” یسجنرب نوا ) ر دهدتک ر اسس یسقاب ردهبلع
 ردربهز نب قوع تنب دنه یسأنا كناو رد هاله *هب صاع رم نب نزح

 ی دنا هر ا كن هبوج» ردندهناسک ی: هداوفرب و ردندرج *هلسق

 هو و یدو هنوع* ی بودا رغ و هيلع ىلاعت هالا لص رەق

 كعد ل رابم یسانعم كنەنوو سی ر دهتسانعم تک رب هک ر دقتشم ندنع

 ی دارزب رع تراب ۷1 كدته یسانا كا هنو ي” هک رار دباو

 ضرالا لء تعج زوگ د یھ ( هک ردرلغءد هدنناش كنا ی

 جور ی یرفرب كلا ارز ا

 ی دروتک هح اکن "لابح باط] ادع و سابع یی ضعلا مایرف رد و یدشا

 سعییان هکددیاراو یدیرارب یرمغ ندئراح یسااب كنوي ده و

 تنا ی 3 رب ید)والصاح یزد لدنه ید ندسعیدبا ی ا

 رکبولایتاەر ؟صاد شهجو ىدا یس ه>وز لب a ۱ رفعج کن داش

 فرشم هلشارف قرش كبا-ط یا ن ل٥ هر ؟هادخدص یدا ۲ ا

 یوو یداوا یرادلو ید ندنس هلج كداوزاو كناعسا و یداوا

 یسب رب و یدبایسهجوز كلطاادبع نینرج هکیدبا سبع تب بیپ زید
 كلون و ی دیا یس هح وکتء كل داهلا نی دادش ی دبا س۶ تش یس
 هدبلهاح نامز هوو ردشمالوا سسم هروعرب ج روک وک یاثما

 بوناوا عقاو تقراق۶ ه دنراارا یدیا یسهجوز كاهش و رع نیدوءسم

 ك یزعلادبع نببیط) وح دوحاب كنىرعلا دبع ن ن مهدو ه رکصذدنا

 نبلیلادیعدوخاب كد ىنا نیةربسدوخاب وكنز علا دبع نب هو رد دوخاب

 ریه ه رئصت دک دتا تافو یسن ا جوز ی دا یس => وکم كورع

 نداصف هرعهدنسهنس ىج د كد رهو یدایدینا مس و هاڪ ی امت هللا یلص

 داکنا و دارم ی راک دید فرس ندنسحاوت هکم هدننفو تعجام

 ۰ دک دا تافو هرکص هو هکر دندیقاسقنا بنارغو ی دلوا یاهز

 ج راویدنلوانفد هد نالوایافز "دف بوداتافو هدل ازم لوا نامه

 هدک دا حوز یا سو هيلع یلاسد هللا یصرممغ- هک رداوا تاناور

 نوت اخ لوا هلوي* هکراردیاو ی دبا مرګ «دتاو رر و یدا ل الح
 ىدا شاشکاب سو هيلع یلاست هللا لص هربمغب یسغنودنک هکیدا

 LD I ره دل تیم RSE نعمت ستم فن
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 هدنرزواهودرب هدک دشرب اه هنو یری یيدلید علل اب> یا كترمضلت وا

 ۱ تبآ وب سا ردگللوسرو كهللا هود ےل دلواراوسو نب هکیدت ا یدلا ۱

 هداوقرپ و هن الا ( ىل اهل تبهو هوم : صاو) یدو لزا |

 | بذ زهدسلوقرب و ) ی دیا شعچ تد بذ ز نیش غاب هنرمضح یتسقن

 | سابع نبا یدیا نوتاخرب ن دمماع یب هداوفر و ی دبا هی رخ تاب
 لو-سرو نب یدعا هک ر دیا تباو ر اهنع یل اعد هللا یضر ند هوو” |

 لوا مد تا لسع بولاو ص ندفرظرب نب دبا بنج دریا ادخ |"
 لسو هيلع یاس هللا لص هللا لو-سر یدیشااق وصرا دقهربهدفر ظ

 لوا نب هللالوسراب م دتانب یدروس لاستغا هللاوص نالف یاب لوا |
 )اج ءا يلع سا) ترمعح م دیشعت | نانا ندفر ط

 م: هک هکر ل درادهآ هکر د وص امع لاڏ هللا یطر ند ءو ِ

 0 ب ا ندع مد مسو ۵م و لادا هللا لص هللا لوسر یدنآ م) ون ۰

 ٩ ترە هر کصاد هطظدرب , مدابف ف وو ماو جدن ؛ ید ک مرمیط

 مد-عانب جآ یی وبق هکیدرب و نیساکب مدچآ یدفاق ی ورق بولک |!
 ت رضح نسر دیک هکیرانوتاخرخآ هدنر هک مب ون مب هللا لورا |
 یافو كن هنوومو مدبا شن هنجاح یاضق ن کلو مدسقک هرانا یدتا |

 شعاا هد لودر و ىدا و لمس درس یر ىلا كر = ه هرزوا رهطا لود

 و و یددا و و ته ىلا و یعجوا شاو هاب ا مط ۳ 2

 : ندیا تافو هرئص كا ندنرات وناخ كار طح لوا « رزوا لوف یردص :

 سابع نا بز * هزانج كن هوو زالوا هملس ما بواوا شلوا هوو ٤

 ۱ مەلا نب ددزب و سابع نا یرالغوا ی 2۳1 رد گن هنوعمو یدلیف :

 تا رل دابا ن د تورفسک شب رق ا | داهاا ن :SA ن ههادصو ۲

 رد هلع قفتع یییدح ی دیند هلسج لواردیدح تا شیت اب ور |[

 | راس یتبداحا قاب و یدرف كلس» یڈب و ی درف كنب را یسب رب و |
 ریمغب هکر درلتامرکم ءاسار نوارانوتاخ ناناوارک ذوب ردروطسم ه د تک

 كنهسوک مچ ندرس لهاوردشهروب فانز هلبارلنوب لسو هیلع هللا یلص
 هې رخ تل بذ زو هګ دخ ند هجو وردقو یفالتخا ندرلنوب :

 قابهرکصت درلنارورس لوارلیدنک نداد هدنناسیح كترضح لوا |

 نوت اخزو وا و « یدک هت رج میلت رنا يح كنوناخ زوءطنال-



# ۳۱۹ 

 مهاو فافز هلن ارل:اتو دیا حاکن یسصعد ارل تروح گو دوو ید

 دعع سد یدااوا عسفاو حاکن ی افلا نکل یدلد ییسضعءب و یدالوا

 فافز هاکناو یدبا هی الکل اھ *تش همطاو یر كنه دروس حاکن ۱

 هدق دلقرخش یا ترمضح بولوا لزانرمیخ تیا مدقم ندزالوا مفاو

 راک رخاو یدلبا تقرا هم ندتریضح نودیا راسیتخا یابند لوا

 | عب ویدیاررشود نیکر س ه دقاوسا هکیدشربا هبهبن معرب لاح كنا |
 راسحاو دق هرژوا یلوسرو اد اد هک کیلا نر. ن د۶٤ دب

 تن اسعتا دوخاب وابس دوخاب ءاتس ځد یسپ رب  یدنارد مدلبا

 یدروتکهنحاکن د2عیناترضح نوح ہک ر ردىا یدیا هعبلس تاص ||

 || یدشا بوراو هشناق ترمضح ینکرب ند یاس یب هکر داوا جد
 ۱ می ردو فرح اکب ردک رب زو لاجبحاصهدان ز ردراو مزفرب هللالوسراب

 دوسخا ىدا جوزت یتا سپ هلبر, و هبیریغ ندنسرق لوا هک رواک ||
 | كرف هللالوسرا یدتا یشکلوا هنن ی دابا دارم كا حوزت

 || تجززب و ضرر اکازکره هکر دراو جد یلاحرب قبال هفْلوا فصو
 || یزوسو ندیشک لوارورس لوا ردشمالوا هتسخ یتعب ردشاعسربا

 | مرا هز ل روك اس یدتا بوروب تعارف ندتع رو لواهدک دشنیا

 تش هکیلم دیر ( (هنم لاال دسجو دم رزب ال لام نرخ ال ) لک د

 هيلع یلاسعت هللا لص ملاع دیس یدیا هبفیلدواد تش هدلوفرپ و بمک

 هنس قارهدنغواب وا كرو لوا یدساوا تواخ هل کزا نوح سو
 لوا قعهکلها بویک یساسیاو ی دلوارفتم ندنا بودا هدهاشم
 | هدتاور یدا هردنک نوجلا فان نام تڈ ا۱٠ی د یر ) یدد

 ۱ هل رمضح یدیایسادنعم كنس هل.بف ی نوک یساناد كناعسا هکر درلخهرونک

 || ناوسن لججاردراو مزفرب هللالو سراب هکیدتاو یدروتک ناسا بواک

 | لس هک رد هداجرو تقر لواوردشلاق سرا كد هاو و ردپ رع
 نوا بویتسا ن دات یمااد یا ترضح هلوا فرمشم هلکشا رف فرش

 | یرهمهللا لوسرا یدعا نام یدلبا همس رهه هرقنهیقو قك یکبا

 | هدایز ن درهمرادقمو نب یدسا ترضحروب هیس هج هداز جد
 : مدیر و نقهلارهم a دان ر ندرهءوب و مدا ترو-ع یا ها هم
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 هروت-ک هکناو ی اردو مدار هل هللا لو سراب ىدا یدنناناممت

 یا عات یدر دنوک هل هلا یییدعاس درساوا ترم تح سد

 یدیشعوط ترهش هد هشدم لاج "زا وا كناورلبدروتک هب هندم

 هکر ادرک و ا هتروعر نيمو ت اهمارل دک هج رفت یتا یرل نوت اخه ندم

 قةددلواهداب ز ك: ندراوب 4 نسهدارکب نسهک هند نوراو هناعسا

 هدا زاکسات ید ( كام هللا ذوعا) هدفدلوا نولخ هلکنس کل سدارلند

 دن نرمّوح قاتا نوح هک رداوا جد تااوررب هلو تو لعیم |

 22 دا كدر دار کا 0 اوز تقرضح رایدرونک |
 هر هصفح هیاعرلدتنا طاالتخا هاکناب وش ر وک ندنژ ود قانا رهمو

 نکنارارط نم ا سد ع هبا رط نجاص ن قادانح هشرللا كنانس یدّیا

 و هلع لا عد هللا لیصریمغس ی دشا هب هرات لوا یس ر ندرلنا

 نوحروس كد ینروعنید ( كنم هلا ذوعا ) هده داوا تواخ هنروع

 هکیدلیدو یدنروتوا هنا ییاعها بولوا تولخ هلاایسارورس لوا |ا

 ندنا ترمضح یدد ( كنم هلایذوسعا ) لع ی لوا ه وا یتا ||

 هر قجاننفص ےظع بع ی دتبا بول اق ندشناب ه دک دتشا یزوسوب ||
 یدتاما هیدعاس درساواو یدید تک هن وا كاا قل او قدنعص |[

 بودارادربخ یترضح لوا هرکصتدنا ی دانا هنس هلق ییامساات

 نهدا) ی دا ترضحرلب دیدرلب دت ار کم هلوعمو راثوتاخ هاد عا

 ید مطح تش لیل خدیر ( مظع نهدسیکو فسو بحاوص |

 یدیشمروتوا نورو هشذوک نس هسقرا نوک رپ ترضح هکرار دنا |

 ترمضح یدروا قو موب رب هنس هقرا بولکندندرا كن مض> یی |
 كاا وع ی زق كوطخن ی دتا ییایسهیدروقو ردوکیدتا ||

 ضرع اکسیعسقل هکمداک هکناق یدتنا هرکصندنا یدلیادسع نح ادم |ا

 مدیا لود هغللالح نس یدتا ترمضح نس هدبا حوزت قب و مدیا ۱
 یدلارادریخ یرانا ندسلاو>اوب بوراو هننافیم هل دقو مود لیبل سد |[

 كترضحلواو ك.نوتاخروبغرب نس هکارب ز نسشماغاوارلیدتبارلنا |
 رهف یرضحهراناوردکر ک كسابادسحو كشردراناردرا و یرانوتاخقوج ||
 اع د دیاکسرورس لوا سد ردک رک كساب وسرازوس كج هرونک هبضغو :

 لوا هکردلوا نالوا لرک,اکس سد رواوا باح هتبلا یس اعد كلاردبا |



Rel} 

 r تروح بونودورک یی نسهردتا حاکت حق توراو هرورس

 ندرا لوا و یدراو هرارخارب یی-ء)سد ی دارا کا یجاکنو یادت

 هدناتسوه رب ندنرلناتسو هن دم نوکر یداوا لصاح یرالغوا كلا

 هللا یصربمغی ترمض> یدسلهرا» ینابو ساک دروفرب نکردبا لسغ

 ه> او یکم هلکعبد یناھ ما یسار كرلتالوا رہ یچاکت توش داسو هلع

 بااطوا ی ددشابلد جد بهو ییان ةربه یدیشاید ن دلا طوبا

 یکی زف بودیا رت یب یمع یا ی دسیا ر ورمس لوا یدرب و هیمرببه یتا |
 هدزمارا هلبارلنا یلغوا مشادنرف ےب یا یدتنا باا طوبا درب و هبهریبه |

 قد ال هل اح لرلءاوا ۳ رک و ٣ دسم ارو ندرلنا تواوا م-داو ترهاصء

 مر هک ردق و ۳ نوا كنسو ملدا : واک هرلع رک هک ردلوا نالوا

 یدلوا ناعلسم یا ھما ٥ رکصن دناردکر ؟ كج هرس دط ند رج الص

 ی یناه ما ترضح هرکصت دنا یدلوا ادجندمبهج وز هلفلو|نالس* و

 هدشنامز تیاهاج یتسی نوع هحادخ هنا لوسرا یدتا یناه م|یدلبد
 ن دع الوقو ندمزوک نس هللاو مدهوس ست رز 3 السا مدناروس :

 لرلتا هکمر او رو ندنآعوت اح ییعیو یلعحوح ننک مرو هدا ز

 بویم هدا تباعر هرلنا سر دا م ا5 هکتمدخ كاس هی رشرکاو ۰
 هدأت ر. یر, یتالءط دکنسرروک ساو اول مر هءاوح هءاحزەلوا عياض

 ںودیشیا یرازوسوب ردا هما ترضح ما یه«یحد یسب رب روتأب
 ىلع هاعراو هدلو لع هانحا شب رق ءاسن لیالا نیکر ءاسنرمخ) یدنبا |ا

 هیس كی رش مارد تاب هلوسخ ید یر ) هد تاذق جوز |

 حاکن دعو یداشغا هرضطوا تم هکر ار دیار دروهشم هلکعد ١

 هک زردړیا رد یناءطغ ثراح تب هرج ید یرب ) یدهرا هتلود
 یدشایماابیدتسا ندنساب اب یتا لسو هیلع لاه هللا یلصرمغب

 ید-وغو یط رم ج هک وز لاح و دراو ی مر. كلا هللا لو سراب ۱

 یداود شلوا الم هنض رح صر ی رق ی دک هنس هناخ یسااب نوج |

 اهب دتعم "ددناو هدکعا دع ین: راعما كراز وناخ نال- قاب لواو |

 - دا هللا و ید اوا راص* CE هلار د كرلدود

CA» ESS 
 س حس



 اب ۳ ¥

 ی درشعر دوکه ده هر هح لوا سقوعم کلم هب ردنکسایارک هیطق

 ا یدا وا نالس* یدبا نو اخ لاج بحاصوات ضا ر لواک دقت |

 ۱ یدش | طظ م>ح هلیعب رط 3 EN ا سو هلع یاس ها لص رمق و اا

 ِ مارا یغواو یدردا تم اکاو یدروس ف رسا 5۱ هلع ال و

 | دنعیاعا ههایضر كباطخ ن رع یتافو كنهب رامو یدک هدوجو ندنا |
 4ا

۰ 

 | «دعیتب بولوا عسقاو « ددنس یا نوا ندنرعه هدننام ز یفالخ |
 | تش لبقو یدبا ورع ندب ز تش هلاک ر یسجک با ) یدلوا نوفدء |

 | ی هدلوقرپ و یدبا ندنررمسا رال ا نی هراس ر هروب نحو ن ودم

 | راستا نوجا ی دنک ةصاخ « دنا را مسا یتا ی دیا ندهظب رق

 | ند هناحص ر یدایق رګ ه دنعاارا ید یدنک لا نید مالسعا بوروب |

 ۲۰ یر ست هام تاکا ته يارجل یاسا از
 | ۰ دنمرح کن ه.س ىجا ندنرڪ یتا ترمعح هکر داوا د لوقر و

 ۱ ربلا دبع ناو ردشعا حح ر یلوفو یدقاو یدلبا جوزت بودا دازآ

 ۰ عادولا هح ر دراشعاص هدندادع یژهب راج كرضطوا ینا یس مضو

 هک ردلوا ید لودر و یداوا نوودم و دلع.هب بودا تاوو ۵ کے س ید س

 ۲ یا لوف نکا یدتآ تافو هدشنامز یفالخهلرع هرکصا درج لوا
 لام یتعب نددبس هرضح یدا هلیج "4 راجر یسمجوا) ردعکا

 روس ته

 | هنرمضح لوا ینا هکیدبا هب راج ر یسجدرد ) یدیسشعشریا ندنهنغ |
 ی دیشءالشغا ش9 تف بف ژ

 ۱ د ردهدن اب یدالوا سو هیلعهللا لب ص كريمعس لصفیهلبا ۶

 1 هک حهاربا الا ردشلواند هګ دخ یدالوا هلج كن رمع>یلوا هکاوا مولعم

  هلادبعو مساق هکی رالغوا كنرمضطوا اما یدیشاوا لص اح ند هب رام

 || بیطاک | ترضح هلغلوا دلوتم هدمالسا نام ز هللادبع ر دوهارباو
 رهاسطو بیط كل سع> رلددتس | رلرصء و یدیشهود ۳ رل,ها رهاطو

 | تاکرا كترمضط وا هج رد ةتوب ردشلوا یخ د یرالغوا کیا هنمان |

 لوا یدنا یلغوا لود كرورس لوا مساقور واوا شلوا شدیرالغوا |

 هدباهاح نامز یدالو كعاه و یدنا هنک کد مساعاوبا هلا بیس

 ستون دن مه یر ۲۳۳ 3

1 
 | تاذو هدنیلهاحنامز هثب هرکصت دک درک هنشابيکيا یدلوا عقاو هددکع |

1 HK # 



 ر

 EES تود هد: ام یا فط تواک هدوجو هد هکم ۳و نیو ۰

 هسا ربا دخشیداوا نوف یرانلغوا لد یدتا یہ8“ لئاو نب صام ْ

 ررسفم صعب و یداوا لزان قیآ (رتبالاوه 0# )ساوا

 تاساصاا تايقابلاوابذلا ةويلا ةن ز نونلاو لالا كوع رك تبآوب

 كتر طح نوج هکر دراشهروتک درس (العارعخو ایاو كي ر دنهربخ

 هکر لب دلیق تاع” ںو دا تالش یرلکرمشم هکهراب دابا تافو یرالغوا

 لد-رولاق یاب هلارلنا هداس داو مات مر وردراورع رالغوا مزب

 هم رک تمآ شپ رايد دردک رک هساواوح یتاشدو مات كناردو و یلغوا

 مهار اروا واررف خاص داره هللا تاخاصتایقاب هجر دقت ون ی داوا لزات

 كنا یدشا دا وت ہد سکا یذ كل ەنس ىك کس ندر هد هل دم 3

 یل روک ذم یدنا 2 ی هب راجوادزآ ك الور: یس هبا نعد یس هلباق |

 عفاروبا « دک دستا رادربخندندلوت كوهارا یتفار وبا یجب وزید نک |[

 هءداروبا ترضح هدنسملناقه هدزم لواویدلبا هدزم هرض>بوراو ||

 لوا لساربجو ی دوق هاربا یتعسا هجک لواو یدشلغاب لوقرپ ۱
 لبس لوا ترمض> یدید ( مهار ابا كيلع مالسلا ) بولک هرورس |

 نویف رب نوع وا یسهقبقع كوهارا نوک ی جندب و یداوا نامداش |
 نزو هلا شموک ییجاص و یدلبا شارت ناب تیهاریاو یدلباراب رق |[

 | یدتا راو یدروب قدصت هیکاسم ییهرقن یریار یجاص بولا
 یجندب ههاریا هک ر دلوا خد لوقرپ و ) ریدستا نفد یحاص لوا |
 یرلذ وناخراصنا هک را ردپا ردا لوا لو ل یدرب و دآ و وا ۱

 ل رلنا و رايد شود هند را رب رب بودیا هسفانم هغلوا هاد همود لوا

 كرورس لوا هلارطاخ عارف یانا ك-ء*ارا هکیدا لرا یرادوصء |[

 یدا راوس تیاغب ینا تربضح هکیدزرواب ار ز هلوا ل وغشم هتمدخ |

 كيهارا هکر داوا یسا رب ر د-ڈ ]روک تاور ىك ا هدنسهاد كع*اراو 3

 یراصنا دی زی رذتلا تن هدر ما ی هحوز كسوا ندارب یه رم

 یدبا فیس ما یسهجوز  دادح فیسوبا هکر دلوا یسدمبایدبا

 لوا هک رد_شعم و | دوس ؛ هد ههگ ثیداحا ار زن رده تداوروب و

 گالام نبسلایدراو هس هناخ دا دح فیس وب | هکمروک ی ارا رورس |

 تویاشا تالیحروهد دادحفیسوبا هک ردبا تااور هع یان هللا یضر

  aroun na am means anima at 30 2بسم موم .
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> ۳۲ ¥ 

 یار ارو رم« لوا هک اک رهو ی درواک ولو هنس هلاخ لا شن آهنغاجوا
 رابخا هفیس وبا نکج هلک كنرمططوا بوراو مدق«نیدردیک هکمروک
 تور دنب وس یشن !كنغاجوابواوا عراف ندنڈیا ید فس ویا مدردبا

 یکلوا هجرب دعت یی دلوا کک تاورو یدردیا عد یی نالوا هدنحاوا

 فیس ما مه ی هاربا یعب ر دایعت هکاب لک یدولو عج هلا تاور

 یعجو یتاور ( ةن ایف نیه یم ) مهور هلوا شهرزما هدر ماهو
 یسکیا فیس ماو درب ما هک ردشءد یکلام ضایع یضاوو رددب و٥

 و یدزر د ۰ هنوتاح نږا عاضرا یعهاربا ندد ردرب

 تش هلو یعا كن هدر ماوردقیس ن ءارب یعما ك-ةيسوباو یدیارار د
 كضاسع یطاق هک ردشعد ه دی راخ و حرشرخن حش ردرذنلا
 تولوافیسوبا یک كسوا ن ءار نکلرداکددهبتسم قیف ولو عججوب

 ۳۵2 رە در 7 کالاحر ء اعا هسعا هدد اوا سوا ن ءار یان

 اا كياميتسا يانکر دیا بابحالا ةضور بانک فلو ٠ ین ەدرەف دردخءالوا م
 | ماما دبا کا تفرعماصوصخ هدلاحرءاعسا 199 یکلامرملا دبع یو

 ردسوان ءار یان كنا فیسوب هکر دش د هدلحیکیدتا ناییرلتتکر دادم

 ردشعد ( ےھاربالارم ط ناکو) ردهیسونا تانک كنا سوا نیارب هدلح

 هک ردشعد هدنساعسا كناوصالا عماجرمنا ناو یکبدشا ناب اع٭او

 | نال سو هيلع یادت هللا یلص ینا انب ےداربا ربط فیسوباوه )سوا ن ءار,

 || یضاقسب ردندلاجرءاعا نفه:ایجد رثانا و(هتعضرا ةد ربما هنجوز

 زا رواوا شا وب تب 7 ماع هلا یرالوق كرلءاما یکبا وب لوق كضا_ع
 تافو هدنس هنس ینو ا تری ^ بویاشب بب رق هل رب ےهاربا) معا هلو

 یداوانارک ون ا لسو هیلد یلاعن هللا یلصرب مغ یدایا
 || یشدلوا هدنوم تارکس كيهارا هررمصع> نوح هکر دشعترا تو

 | كناجرلادءرورمس لوایدنارمضاحهدنافو«ن. نجرلادبعرایدرب ورخ
 هدنعاحوف كنسسانا مهاراو راب د راو هنس هزاخ كعس وبا ب ولا نا

 كرابم یدروک هدلاطوا یا نوحو یدلفاحو بولا یا نرمعح ید

 جد نس هللالوسرا یدتا نج رادبصع یدلوا ناور شاد ندنرازوک

 : ی دتا ترصح یک دم روس منع و یھ ندعاعا ۵م یز نسدم رلغاإ

 هک ردتفرو تجر هش رزوا تیم لاح كکدروک ن دن و فوع ن ایا

 ِ 5 ردآوا ید ثاورر ار ا 1 یلاح ن ەئ ا



 هک ۳۲۵ و

 | را مو بعاووها ةا یسب رب ردنروص یکتا مکیدلبا یا مبیدروب ۱
 : بوطر ید درو هرژوآ ت صم جد یار و ردنروص نالوا ۳۳ اش

 ۱ ردنج ربا یاد زوک كکدروک و داماردنر رص نالوا هلکعیا لاح نس هفا و

 مدارا یا یدعا ٥ رکصادنا زاعلوا تجمع تا نا اوا جو

 3 با رد ن 0 خا مزب و ید یوا قدص "هدعوو ی> ها تور کا

 هدا ز ید هک رزوا ی یدیلوا زرعم صا یتحالوا قم هرعا وا

 : لود الو نزح باما او عهدن نیلا ( یدتا هرکصندنا مدرواوا نزح

 ناس> ن نجح را دع ) نوو مهار اب كوارقاناو اشر یئ رر امالا

 هد ذج وا هاب كيءارانییدتابودا تاورند رمد یسابا تبان نا

 || یزرترمع> كد ردیاداب رف هلا هب رام مشادنرف هک ردغأوا مدیا رمطاح

 یز ترضح راد دتا ضو ییحور كوه ارا هکنوج ید نیا یهن منم

 || یلص هلا لور هکر دلوا ځد تیاو ررپو) یدرویب ی ند داب رف
 ترمطح یدابا داب رف دیز ندماسا هدقدالغا )سو هیلعیل ہآ هللا

 نس رلغا هک موس مدروک هرز | لوسراب ی کم ۱ دما سا یدر و یلدا

 : نا طم A نعخارصلاو دجران ء ءاکی ,ا۱) یدتا تروح مدالغا دا

 نا لصو هدتاو رر و یدلا لسع یس هاد یگ ۵ ارا هک ردباو

 | رورس لواو یدک ودوص فوع نر نج راادبعو یدلبا لس سا٥
 د کر داوا ےک تیاورویدنا رماح | زكا روئلو ۱۳۹ ھا ۱

 یدبا هدنرزوا یرم-ق هجاو|نفدو یدایق زام هە  رژوا كنا ترمطح
 1 بلک ودوص رک 9وو او تودلزود قم رک راغ و

 || هک ردلوف:۰) یدیایریقكي*اراربق ناکودوص هن رزوا ادا هدمالساو

 | یس انا یدیلوا عاصميهارارک ایدتاترمضح یتوک یتافو كيهاربا

 ید زج ندنرزوارلیطف اکو دو مدردیادازا یساب روا می ندنو رط

 یاعت هللا ل صرب مغ SLE اهو هدرا خا حاجكو مدنارردلاو

 ی دعا ا یقعاطر تدم زوم وا هکندروب سو هلع

 یس هاد هدنناوررب و یس هبادر كلا اة یدلبا لاقتنا ندایند
 ض» (هدناف) هوا ما یع اطر مانا ان ردکر کرا ھه سرر ما هدانح ینا

 یلغوا سو هیلع یاعت هللا یلص كریمغع هک هتسا نالوالوهثم ندفلس

 ید رواوا aa | عاصرکا یدلیا تافو هدنلاحرهص ۾ ارا



۱ 

 هرزوا بع مع E ھه لوقولو 773 ES د

 ك> ورد هر یسانعم تالوق ون 1 ناب هک ردشعد را لہع ناوردنآرج

 دل ی E ۲ a 4 EE a را و 7

 ۳ ۳ N 12 E o دل وت

 1 یا یرمع ندشش ندا اص كناویدبا یکم "ینمدآو ردو دالوا

 یررث كرمض> لوا ایا ¥ )عا هللاو ردلکد مواده یی داوا |"

 ردیف ز یزق لوب لرورس لوا «رزوا حک لوقو ردشز یسکلوا

 قو هرس ی زونوا تام 9 تاعکا و هدیلهاح نامز یدلود كن لاو

aTیرعلا دبعن عید را ن صالا وا یلعوا  : 

 1 هاه یسانا تصاعلاوباو یدادا حاکن دعع هوانم دره نب سا دعا

 3 یدلوارمساهراذ امس صاعل | وبا ها تا ارغرد نوحو یدادای و> تش

 1 كن هم دخ نوک ېب دنلو اڅ ورت هصاعلا وب |یدب ا هد هکم بن زهدنفو لوا

 نوک" راتروو یصاسءعلاونا تو دنا اړو 8 هد الو یددرب و و

 یهدالف لوا سو ه,لع یلاسعت هللا یلص ترضح یدردنوک هرلزااسم

 ه اهگاو یدزنس وک تور هداز تولک رطاخ دم رح هدلک در وک

 هت : ز هد الو كس بور ود ی ر رسا نو مرر ةرک هسرادد رعایدتنا

 تور ویلاص یصاعلاوبا سڏ هللا لورا هلو راب دتا ناکا ا

 یدک هصاعااودا ترضحو رادد ردنو هبز ورک یهدالف لوا هن

 دل مک ك: ےس و ییالسا تا هکر دن وک اکب ؛ یس ز مرد 3 هد دراو تک

 بودنا او هطورشسو بودا لوبف صاعلا ودار د ثمر | ندزکب ر ر یرس

 دک هتراګ صامااوبا لوا یدردنوک هب دن دم یش ز

 ید ار ھم ف تل وسر هداوب یدروا هدیک هب دید بواود ندر

 كأ ید ته رك هنیلا مالا لا یرال 8 بوح اق صاعلاوبا ںواک

 تولک هب ھنن دم ده ید صاعااولا راد دروتک هب هخدم یی رللام

 كش :ز جدترمضح بور و ناما 13 بث ز یدلبا باط ناما ندشز

 ل الح اک هی تالقباکا هک یدتنا هبفزو یدرویپ اضعاو ذی یتناما |
 مت یو اد

7 ۳17 



 CY FX ¥ دی

 هللا لوران را دتا ن اکا یدید ر دو وا جنس نسا رد <a) و

 لوا سد زرب رب واک ا ورمسک یام زب دعا ماتغاو ذخا ندصاعلا ونا

 یداک هب هکم بولا یناام صاعلاوبا رلد دتا ےل هص اعلاونا یرالام

 د رق هورک یا هک یدتیاو یدشا ادا هج نوید نالوا ههکم لهاو

 ن 8 صاءلاودا یدل اق رلد دب | رلثا یعی دلاو + ار هك د مب

 دکزوهتح ادخردراوسرویوق كلا دو ردر ها هکمردا یدانهتش

 منام هن ذر اکب ندقلوا نامل س٥ هدنروض> ك رورس لوا هد هشدم

 ا زس هک زس هشود هلاک هکمدرددا فوخ ندناالا یدیلکد

 هنتمز الم كترمضح لوا یودن رک نوقیح ند هکم سا ٩ مد كرب و

 تیاوررب و یدر و اکا ہللا لوا حاکت یش زرورس لوا یدردشرپا

 | يع ندصاعلا ورا كش ز هک ردلع یدانا حاک دیدع رک ردلوا جد

 را ه دةداوا تب رو هعولب دحییع یداوا ی نقر مانذماماو واعوا رب

 هنو هک هل وش یدروس هدا ز ترضح ین هعاماو یدناتاحرنداد

 ۲ یددا هد روموا هءاما ید رلي زا تب ودر رورس لوا هک ردش ۱

 ۱ ند دن یتشاب رابه یددا روډ هرب یەءاما هدقدراو هد دک

 كناره'ر دمطاف بلاطیا ن ؛ لیعویدرردلاق هن ی هءاما هدقد ردلاو

 ین دلتا جو ز یی هم اما هل. .> وم قصو كن هر a داوو

 هد هنس ی نکس ندنرعه هدنن ام ار ینایح كترمضح یتافو كسینپ زو
 هب راصا۱ هیععماو نکا ماو هس ماو هعمز تش هدوسو یدلوا عب او

 لذا لسو هيلع یلاعد هللا یلصریمغب هک ردشعربا هنعو رلپ دتبا لس یتا

 هلیاردسو هلباوص هدرلخلوا لدا لس هرک ی دنا و هرک شا و هرکحوا

 | مضاوموند لاج عاصو دنا لغ هللا رود اکو هلیاوصهدنا غل وصو

 یددالر ورخ اک: هدرگعد داوا عراف ندنلسعو تالف اد | ندنسوضو

 هوگناو دنک ترضحراب با CRR هترمضحراب داوا عراف ندناسغ نوچ

 یاو یدید كراص هن رزوا كن , رانك ینو بور و نس هطوف یتعب دنس

 هنن ربق كلا ترمطح> و رلیدتنا نفدء رکصا دنزانو نیفکنو رمهح و لس

 دال و كنا رد هدر ا 2 ابهنع هللا یصر ېدلوا لخاد

 تو یداوا عقاو هدنس هنس یحجوا زوتوا كئسهعفاو لف هدتیاهاح

 یدلیا ح اکن دمع همه یا ندستغ یا ترمض> و مدعع ندنروهط



 ر دوب تاناور رها یدبا مولک ما یسهحو ز كنهدتع هداوررب و )

 لزا تان هرو هدنناش بهاوا مدقم ند را فانز هلباهیفر هبنتعو |[
 قیلاطا یب رق لدحر کا یدتا هب هدتع یلغوا بها وبا هلغلوا ||

 هلن یلص رمو هک ردلو | جد تاورر و مرا " رمب ندئس ن 7 صا

 بودا تعوصخ هلرضطوا شی رق هدو داوا ثوعم سو هبلع یاسعت

 زر زا ا تواآ ین رزق لد زراو ددا هر هنتع هلصایااوبا

 1 ییرازف كنارک هسرابد ی زع رطاخ مزب رکا ر کیدا صالخ |

 مد هم هدا لاغتشا هب هتد رخ آر بوشود E كن رزقا لدا ز

 نوهع>ادخ یدتسا صاعاا وارا دید ملر ويا هزس رک هر لبد تارو

 ر ج ندنراتروع شب رقو مرعا تراهم ندنرف لد ن

 2 "3 تصاعلان لودر کا ۲ دعا هنعاما مراد یوا یطوء |

 یک کیدید شرق سد م هرب و قالط ههقر زک هس رر ویلا
 هرژواكتک هاش نوڪ اٿ راع ليها وای دنیا هام هد ایا لوا ورلی دنا ۱

 ۲ ۰۰۱ و یا رب بوراو e هردو
 كالبدا یب نوعلم لواو یداب وس نانذه جاترپ بوک ناق ترض وا ف

 قالط هب هفر ی دا بولا هنلناج ترضطوا ی وص یزغا بود
 هيلع طاس مهالا) یدتا لسو هیلع E هللا یلص هلا لور مدرب و |[

 ید تا هر هباع یدارمطاح هدا لوا بلا طوبا ( ك الک نمایاک ا

 بهلوبا هہتعردا مود سل هل رس قوا یساعد لدح نی رج |

 رلیدتک راھ هدفرط ماش سا ید ردلب ییهصقو بوراو هاو |[

 هکبداراوریدر هدیلاوح لواو را دشرا هرم یدلکدید اورز هد-او و

 هرزوا ترمصد یدشا هرلنا بهار لوا یدیشء وط نکس بهارر هدنآ |[

 یدشا هثقلخ هل اف بهلواردساکهزروناح یعرب لیمو هک تالوا

 ندر 1 E مد زد کلا نت مولعوا هک دنا مدران هب هکک وب

 نوجاهبنع ه دنرزوا كرلکوب لوا بورونک هر ریراکو سب مراقروق |
 رلب دروطبوناط هراکرد نوعا هطاحا یتفارطاوراءدنلزود یړپ قات رب |[

 نوچ نلاو روس ڪک هل ر یرییدتو تسارحو ظفحردقوب و |
 یدرب وه” 7 لوا ی دا لکد قیفر هلی ارلثا یطع> كمااعد ىح

 | دع قرو دا س دشاب الم ا ) ا



 فوق لا تولک نال تارا ین یل توش وا زا و
 له كوا هرکصتدنا یدسعا صرع هش رب خو یدالوقوفر رب

 هلسیس هجو ی دنآ هش رزوا كل راکوبیب و دنک بولار نا دنزرزوا
 بوداب وا ندوه وا هبشع ید هراپ قئراو بوروا ترار ه هدف

 هک ردشعسربا ه:عصو) یداوا دص لاحردبودد یداهراپ ب نال س راو

 هندناج هشدح رلناو ی در و هلاعع ن ناعع دیور هرکصت دا نرّع>

 یدروب هدثناش 2 رلدا نرضح جد مه دنرع یا ری دابا تره

 هلءاح هیقر ه درعه یلواو ( طوادءد هقا لارجاهنم لوال امدا)
 هلل د.ع دک هدر كنا هعورکصا دنا هکر رداو یدلوا عقاو طوس یدا

 یکبا ن الغوا لواراب د د هللا دیعوبااکارلنالس»سد یداوا ییغوارب مان

 ت افو هلببسلوا بون رو د نب زوک هليا یراس۶ سورخ هدک دریک هنشا
 ندنرع ین انو كندقرویهک یدالوا ندنا یربغ هردصا دنا یدلبا

 ۱ هندعارغردب ترمضح هدتفولواو یدلوا عقاو هد هنس یعدیا

 هةر نوح یدتا هکر دب ورم ند هثع ىل امت هللا یضر سابع نا ||
 رحلاانقلو قحا) یدتا لسو هيلع للاخ همأ صرب مغب یدابا تافو

 هللا هاب زان بولک با طخ ن رعرل دش الغارلنوت اخو (نوءظلان ناعع
 ه.اع ىلا هللا لص هللا لوسر یددزرسر القا نوهاو یدروا یرلنا

 یدس2ا هرکصت دناورینوسالغاوق هرلزا هک د بوئوط نا رع لسو

 نکلوا هرزوارذح ندکلرکه حوا ند ندناطیش قیعن نکلوزکیالغا
 نالوا ندلا هلا لدور د-٤> تجررا نالوا ند اکو ک هلازوک هک ار ز ۱

 یربسق كنهیقر اهنع ىلاعت هللایضر ءارهز ةمطافو یدید ردندناطیش
 یسادر نرخ وایدرالغعا توروئوا ه داب كتر طح ها رزوا

 هکر دشعر با هتک ( هذ ) یدنا راس نشا یزوک كنهمطاف هلبجوا
 ترضح هدک دنا تافو هیقر هکر دوب نالواروهشم هدنناق ءاوررنکا

 بلاغنط سب یدتلوارک ذاة باس مکتت یدبا لک درمضاح هد هدم

 كم واک ماا كد ز هصق نانلوا تباوروب ندسابع نیا هکر داوا نالوا

 رد-ثعاص هیقر تودیا مهو ىس رب ندرلب وار قحا ردشلوا هدننافو |ا
 ندشارغ رد ترض > هسرولوا تبا ید داوا هدنعح هیقر هصقوب 31

 قوا عداو ۵ روک ذم روما بوراو Aa رزوا یرق كليفر ۵ دک دلک

 دنءآ یا كلا ردموخلکما یسک جوا ۶# عا هللاو ردراو یلاعحا



EKS 
 رل ۶۱ حاکن دوع د.هآ یا نوع یشادن رف و هع ف ام دعم یدنا

 1 ندمهواک ما جد نا بها وا هرک ص ندفدلوا لا تاب "روس ىدا

 ىدلبا قيلط نب سعلوالخاد اکا هتء سد یدلیا صب رح هتقرافع

 ن نام ود دس ی وا ندر هرکصت دنت فو كنهمفر یا نترمعحو

 هدناباوز ضو یدالوا یدالوا یدنک دلر و ع تدر وی درب وهبادع

 نمسا هغولب نکا یدلوا یدالوا ندناعع كتا هک رد_فغلوادراو

 مقاو « دا یجت زوفط ندنرعه ین افو كموثاک ماو رایدنکنداسیند

 یا هر طدح ماو بلط)ا دع تش هرهصو س۴ ت ءاسا یدلوا

 هنگ و ) یدالفا بولوا رضا هن رزوا یر سر ترمع>و رلب دا

 یدتبا تارهح رادود ھا راثکر قد ەز > لا نو> هکر دشعتربا

 | هنالوسراب یدبا یراصنا همط وبا ( لیلا فراق, للجر مکن له)
 | هرقانیدتا رماه هح ط وبا سد م ذاع اج یعب مدعا هفراقم هک وب ی
 ترمض>رل,در دنا هریو یو اک ما نوح هک ر دلعن یدلبا نف د یوئاک مابوریک

 : ) یرحا ةا ےکجرک اهو ک دیعا اهو 5 اوا اهم ۱ یدروب

 یدتاو ) هللا لوسر هلم لبعو هللا لیس ینو هللا مس ) یدخا هرکصندنا

 | دنیم هک تال- و دازود یی رو مو كراع رک یحی ی رازود كراتشخ

 | یسحدرد ل رولوا شوخ هلک.ایرطاخ كرلب رد نکل ردقوب یف كنا

 ىاةلاو ردد ما 2 كنا اهنع لاد هللا یصر ردارھز *همطاو

 ۱ ندلیف هءفاویدالو كناردلوت و هرص رم و هبطارو هک اژ وهرهاطو هک رابم

 | ن دلیف هعقاو ء دلوقر و م دعم لی شب ن دنوبن هد هنس ی زوتوا
 یلات هللا یلص تالو سر هرزوا محک لوقور دشلوا عقاو هد هنس یک رب قرق

 هد وقرپ و رد ديور یحوک لا هداوقر ردیکجوک ا كن را ۳ سو هلع

 هد دعخایذو ید, حوت یا هرکصتدک ذلک ندسارعرد هدناضمر

 جور ه درفص و e داور و كبحر هام هدلودرب و یدلوا یاوز هاکنا

 یدنآ هدنشاب زکسنوا دوخاب هدشاب شب نوا همان نوک لواو یدلبا

 | هک ردا اضتقایئا خم راتی راک دا رکذ هدنجم وزلو تدالو كنهمطاوو
 هدنشاب ت رد یر دوخا هل وا هد ثا یعرط a دنګ وز نیح ا

 ج وزن كناو هلوا
A 5 ۰ ۰ ۰ اس ۰۱۰ ۰  

 ۱ چ رمد ه دند او و ڭا یھ 3 ندنرڪ ید هصد ی

 بام
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 ردرلنود هکی دلک .دوجو یزد حوو یلغوا جوا تن همطاف ردشعلوانایب و

 لفط زونه ةیقرو نس# اما هیفرو موثاک ماو بذ زو نسو نوسح و نس» 0
 هباطخ ن رع یموڈاک ما و هرفه> نب هللادیعیش زورلب دادا تأفو نکبا ۱

 لر ادخ لوسرهکر رار عا لاوس ند ۵2ر دص "درام یدا!اقلسد ندراذاوراب درب و |

 هک رلیدتنا لاوس هن همطاف یدتا هشبام یدیا مک ی واکوس لا ندقلخ |ا
 هدراخاو وز كن همطاف ید | هشداعیدیا مک یسواکوس هدا زندرارا

 لاواکب مانایدتا هن :عیلاعت هللایطر نام 8 نیذهذحهک ردش!وادراو ۱

 ر دنامز ردقه ییهیمروک و هيلع یلاعت هللا یلص یریمعب نسهکیدتبا

 مدتا نب یدلبا مانشد بويداق کر سد یداوانامز ردقنالف مدان

 سو م لید هللا رورس لوا بوراو نزاع م اشیحا ولاتر ور وتسد اکب :

 بوراویدر, وروتسد مأنا م هديا ن سام ایلطرافذتسا نوګ امد :ک و نوح |

 یدایقیزاع نوح مدلیف هلارورم« لوا نب زاغ وڏا وینب زا ماشخا

 صعشر هکمدروک مدنک هج درا ید نبیدلوا هلاور هنسهلاخ براق

 یدک بول وے زوس حاقر هلا یدلسفو یدلا کوا كنرمضذوا

 بو دیسشبایگ ازوآ مب مدردیک هګدرآ ید ن یدردیک رورس لوا

 ت سطح هللالوعرا یب م دتا ن ی دد رديه هغيذح نلکوب ردي
 نوا مد! کو نوجا مانا هللا لوس راب مدتبا ن رد هن كنجاح ید |

 ( كعءال و كل هللار هع ) یدتب ترضح مردا سالا ی اط رافغتسا

Eم دروک مدتنا ن ی کدروک یصخ ن لا یعواو ۳ یدتبا هر  

 یکیدشا هر زکر ھ مدقم ندنوب هکید,ا كالهرب لوا یدسا ترمّه>

 تراسشب اکب و یدر و م لس اکب و یداک ب ولا نذا ندع ر ی دضوب
 نیسح و نسحو یسهدیس كن رن و اخ تج لدا هبط او دکیدروتک

 هللایصر كلام ن ساا ) ردکر کر اه-اوایرادیس كد, راناوج تج لها

 نیلاعلا ء اس نم كبح ) یدروب تضح هک ردیا تااور هنع لاء

 تاب هیساو دج تش ةبطاو و 0 تاب هح دخ و نارع تش ص :

 . هيلع ىلا هللا لصرب مغ ردشع“ر ,۱ هنو ) نوعرف اما جانم

 دذ اهبضعا نمویناذا دء۶ هاذا نم نم ةعضب ةہطاف ) یدروب

 ب ڪا صد هللا نا ) هک ردشلوا دراو ه درابخا ص و ( ییلصغا

 هللا لص ملاعدیس نوک رب هک ردشع* ربا هنوبلو (۱هاضرلیضرب و ةمطاف
RETRو  
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asن درلد و اخهک كرب و باوج کر هد ر وب دن هراس لسو  

ETن ی عراىدم عي یب راکج هرب و باوج هن نار اب رد ڪڪ رک٫  

 ىلا وس نالوا عقاو هدب وب سلحم بولڪ هئس هناخ بلاط ىا

 نالوا كك هرلنوتاخ هک د٤د نوڪ یدتا طاف یدلن وس هب همطاف

 ۲ سد رروک یتیزوب كرلنا رارا هنو رهروک یني زو كزرا رانا هن هکردلوا

 | ق یدابوسهلرضح لوا یباوجوب و یدراو هنسلحم كنرضح بونود ىلع
 ند هبطاف یدستا ىلع كدنرکوا ن دیک یباوجوب ی دا ترضح
 هللا صرب مغ تب ور هکررداو نیم ةعضب طاف اما )یدتاترمضح

 هنسکنا بو روب تطسابم هپ همطافو 4 لع سو هلع یلاسصت

 نسروس هدا 5 یک همطاز هلا لو سراب یدشا لع یدلبا فطاتجد

 (اهنءیلیعرعا تناو كم ىلا بحایه) یدتا ترضح ییب هسحول

 یدشا هکر دعس را هتک اهنع یاعت هللا یضر ند هقب دص 4 شداع

 هدنرزوا كناو یدقیج هرشط سو هیاع یلاعت هللا یلص ربمغ نوکر

 ی داک همیح هاو نا لع ننسحیداراو ماکرب یل اسكر ندک ود

 یدک هقبح نیسح هرکصت دنا یدلا ہلا تاک لوا یا ترک

 بولا دننلا اسک ید یراثا رلب دلک یلعو همطافهرکصن دنایدلایدیا
 کرهطد و لا لها سج را مکنع به ذیل هللا در ۱۶۱ ) یدتشا

 مه: راحنل برحانا ) یدروبب هدنقح كرل هک تردوپ و ( ارهطن
 ید رویب فی رشت هنسهناخ كنهطاف تب ولر و ( مه! اس نا سو

 هدکد روکی نا ترمض>یدیشوگ سابل نوغوبر, ند: ڪوڊ ءودهطافو
 صف کاپ اد نوکوډ دبطاو یا یدشاو ید رسا ۳# ژوک را.

 حش هلوا كس تد> معن هدتعايق مول ن راب هلبا ربص هنس هفلاصءو

 نوکر هک ردنا تاور هلن ریسه هک او هللا هجر سا رع ندلا مک

 یدراو هنس هاخ كنارهز اط لس و هيلع لاد هللا لص رمد

 همط اف یا هکی د روب لاّوس رروتوا ن وزحو لولم هاف هکید روک
 لک د تب اکش هللا لوسراب یدتیا همطاف نس وزو لولم نوع
 نسحر دقو ماعط هدر بم مر هکردنوک حوا مرا: وس هلی رط تیاکح

 لرلذاو ررلغا ن دن راق دجا ه دان ز بوسیلاق یرلتفاط هربص كنسحو

 زر رویوط هک: رمضح و یداللغا جد یلعو رولک قاعا یخداکب ندنلغا
RRR Ta.اس سس  
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 هک ۳۳۳ $ ۱
 چسب
 ۱ كحوکرب جک یدالاو واط هکم دش ازوسر نوک وب ندشسحو نس>اما ۱

 هدک دتتشا یزوسوا راد دید یرواوا جا یک ی دلو اجا مب موص ءم

 یادخرکا نسر د 8 مز رع ردپ یا یدلواوک ار هع زوک ناهج

 ترمطح یوا بیع هسانا تاجام بو دنا قلخ اتسک لودر هب یلاعا

 بولاق هنطاف روس یتفاخاتنک كن رالوق ىلاعت قح مزق قوب ی دتا

 || خراف ندزام نوحو یدروط هزا# هدنغاج رب كنس هناخ بو دنا لغرب

 1 یهایدتاو یدلیق شات بور دلاق ین: رالاو یدلبا تاحاثم یدلوا

 هلا ماتاب تشک ردقو قو اط رربمعب هدرا وت اخ کس رولب نس

 || رو تفاط هرالب وب کباب ردقوب متفاط هرس لوا مب هسیاراو لرسرپ ز7
 | یداواشوهپ بود ینوب همطاقهبا ناسحاتحار ندزالب وب اکبایو |

 || یدتاترضحقا اق هللال وسر اب ی دا تولک مالسلا هلع لیٹ اربج
 ۱ كنا زراو ید روتک هور یراک۔ام دیطاف ید-ٌتا لاریح ی داون

 | روت ا شاوا شوهبب هک دروک یب نق تواک ملاع هج اوخ روک یتلاوحا
 : هنشاب وع 5 ها سد یدلا دنح اح و5 بورد ندرب نشا ا

 1 یدت اترض>یدرووا بودا یعاشا ساب هلل اعح بودااقو یداک

 | كس رلقتشم ات لب ماسق یب یلاعت قحو وقوا یی انعسق نګ هظاف یا
 | یدنابویف دن رزوا یسک و کک كلانا كرابمهرکصندنا هلوا ناسآ
 ندئس اعد لوا كن مضحردیا هد مطاخ توط نیما ندملحآ یتا !دخ

 ا یسوا دازآ كالا لوسرو مد روک جز قلحآ هدمدنکنکر ه هرکص

 بتن عشایر ره روت ت
 تاق المبوشوروک ادعا ند تس لها هک داک ندرفسویدبا ارهز همطاف

 هننارع یجازوا یدنک ٠ رکصند ےہ اف و یداارهز طاف یک دتا

 هنسویق كن هنطافو ىلع رورس لوا هکر دب ورم یدیا ررو فی رشت
 هما دير ادا تسلا لها مکیلع مالسلا ( هکید ردیاو ید رروط بواک

 نيمو ربما ( اربهطت مك رهطب و تبلا لها سجرلا مكت به ذیا

 نت نر ا هدروک یب طاف مانا ینەجک هجر ردنا لعنت نس>

 ١ یداوا مطرح رک لد هند و لوشات یدرال د زاغ هدنارص یدعس»

 ِ یامدسان ید زاهد ه ودنکب ودنااعد قوح هلام هو نینموم هکم د شا

 ۱ م: نیا ی يا لوا دعا اعد نوعا كون نوح مهععشم "هدلاو

EERE RE GRRE RRS KRESS 
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 یدلوا هت نوک حاورا رهز ءږہطاو هکر دل (رادنآم رالا) منع وا

 | ند هنا نوګا تحلصرب یا م لعنوآ یکج دا لقت نداسدو

 یدتا هب یلسنالوایسوادازآ تللوسر اره عطا شنا ا

 ارو یرونک و ص اکب  JESمدرب و یر وکو صاک اردا یلس مدنا

 "| یدروب ویدبک بودرونکر فءایلاپ هرکصندنایدلبالسغلاب ید هلا |[

 ه. هلق نیز وب و بواک هنیکشودمدقارب هنسهنروا كتهناخ شود ||
 هدلاصکیدعش نب یلسیا یدناویدنابوبق هناا یاب قلا غاصبوود |

 ی ابل من هو جھ هک ر دکر ک مدلیا لسسضو مروہ هدیک ندلاعوپ |!
 ی  ییع راد دلبا ص نک اب حورو یدلی وس یزوسو هیع وص
 ی هعقاوتشیک یکیدلواهت هکیدتا لاو تزرالغاو هکندروک بولک |

 1 یس هژاد>ح تودنآلعهلرا یصو كنارهز *ههطاذ یعآ رم ىلع كدیا مالعا

 بت اک دعس ن د هرزوا لاوتهود یدهصفو یدردلاق هلاسع وا نامه

 یبحاص ها فشکب اتک و ردشنا داربا هدنب اک مان تاقبط یدفاو |
 ادهعم ردشعا لعتهرزوا لاونموب لر كن اسم لث ی دچا ماما جد 3

 ۲ *هیطاق هسرواوا اب هنعص لقنوب رکا ردفلاخم هب یهقفمکح هصفوپ

 نحو یدلبا لس یا سعد اسا طبخ وم ینصو ید تو | 9۹ هکر دوب نالوا روهشم نکل رولوا شاوا ندشناصوصحكنا رهز
 ۱ راد دلعا هود ك را وکرزب ردامو راب دکود توروتک وص نیس>و 1

 | ۸ رمضط وا هللا لوسر تشاب یدتا تولک ین رھ يع هکردلقن) ۲

 م هدبا نیس هلکیا مرکصادنس مدردا نکس ۳ کا یگ درطاح هردص

 عاعجالکل (رعش ) یدلیااشنا یببیکیاوبو یدرتسوک تقر رفاووید
 اط ف ید هوا ناو % للف قارقلا نود یذلا لکو 3 ذفرف نیلیاخنه

 | كناضهری افو كنارهز *دمطافو ۶# لیلخ مودب ال نآ ىلع لباد + دجاد.ب

 یاس هللا ی ص كريم رد-تلوا عقاو یس ەك یاص یک جوا

 1 هداوفرب و هرکص یا حوا هداوقر و هردص یایلا ند وو سو هارد

 کس رک: و رداوا لوو نالوا جا هرکص نوک ترد یرکبهدلوقرپ و ۰

 كناو یدنلوا نفد هدعرشب ہیک E هوس رد

 نوک یسارا هک راردنا یدل يق سا _.ع هد او رر ولع یم راح

EE 
۳ 

 زد ۰. وا 3 7"
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 مهذع یلاسعا هللایطر هبا فارشا راسو قوراذ رعو قددصرب وبا
 هک درب و ربخ هز نوت رلیدتبا ودنا هبناعم هب اض رم ىلع نیعججا

 | ب ودیا رذع یضت رم لف قدیلوا ف رف ها قرش یزاس# کا ۷ |

 زا هز “همان هک رل ردیاو یدید م دتا لع هل.بجوم یصو |8

 مر ۶۱ م راد تع ا تاصورپ اکس یدتا نودا بلط ی ىلع دلا :

 ىلع م هدا تیصو هبهسوک رخآ الاو اهیف كسدارروتک هش رب یتتصو |
 دن رب تاتسدا ردا تصو هره ی دتا هنع یابد هلن ی ر ین ص

 زسهدیا نفد هلا د هک نی ! مدیا تافو ننوج یدشاهمطاف مزروتک

 : و کک :ک یاب و 3 كياو هیمر وک یزوک مرجان یھ هز انج مد اب ا

 ا یسقاب ر د هيلع قثتم ییدحرب هلج لوا ر دم دح نکس نوا 0

 رد و يه ہدش د احا ن ڪڪ |

 یلاسمت هللا ىلص كل ر ورس لوا ل-صف ىج جوا #
 د ردا ناب یتارحم دادءاو لا ضف لسو هيلع

 | فاتح یب هرمنب سوفن یلاسءت دنوادخ كاداو هللانةفو هک هلوا مولمم |

 تدوح و اعص تاغ هکر دندل و لوا یسلض ءا ن دس ون ر دار

e ۱۱ مه )ر دطسوتم هدد كنه رم کیا ول یسضءب و ردهد  

 0 تا ) هللانذاب تارماب ىب اس مهنمو دصتعم هو گم لا طظ

 | ك راه مو و ردراو تراش ههروک ذم هلل یاس هفت رک

 افصایسوهن مالساا م هيلع كنا اردراو بنا معو تاجرد هدئسا رب ره

 نوهانار دیا ندرل يع یک و د تادا ل رلنا ور دس وند وجاو ٤

 هللا ی ص رگ ریمقس م زب و ردراو ی رلرح الرص هل واح هلم اک س ون

 ندتهج ن دب و ردعا كن ايالا ند نهج جانم اسو هيلع لاڏ

 ند هج ق-اخو یسافصا ل رانا ن دنتهج ح ورور ديل “أ ك رانا

 لراناور دشا هتسارآ هلباهریثک لئاضف عاونا یلاسعت قحور دیتا كرانا |

 ندا ڪو ه رانکو قحاردح اتح هبات 3 ۲ ر هدح ىلع یلیصاتو دادعد ماش ٤

 هک ردلوایایضذ یکلوا ۴# ردکر ک هدالوا ناب لاجالا لیس ىلع

 راسبودیا قلخ مدقم ندقبالخحاورا یلکود یحور كنا یاعن قح |
 ۱ ردشع !تاورهرب رهوبا)ر دشابق ثعنم ندنحوركنا نی رلحور كتان وکم

 مایبنا لوا هدقادارب ن یدزوبب هک سو هبلع یلاعت هللا یلص ندربمغبب |
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 ست سس تن سس سس سست سس سست تا تا تست سن سس السا ست سا

 لاوسندرورم-لوار دا هنعیلاعن هللا ضرر اج م یرخآ كرلنا هدنشب و
 كنسراج یا یدتا ترضح لوا یداهتت اقوام لوا هکمدستا |

 هدنات هم دة ءور دن دهروهشم e تیدحو و یرو تاک, ره

 یاس قح هکر داوا ایص» ییعب کا »۶ جک دم تراشا هیانعم وب

 زس هدقدلوا ثوعبعرورس لوا هکر دشلآ قامو دهع نداینا عیچ |[
 رس هدیا ترت اکا توروتک ناسا اکا نکهسرسشی را هامز كلا ||

 1 هاب مد کح و نادک نم مک ال نییللاقاتیم هللاذخ ادا و)رر وب هک

 یعاا كلا ییاسا سا (هرےتاو هموت مکعما قدصم لوسر

 | ی در هد را هننامز كرورس لوا دنا ضرفرکا یدلیو هدنس هل زعم

 . | هکردشعریا هوو یدرولوا بحاو هن رارزوا كرانا كا عات کا |
 ۱ اج یوم ناکسوار) ی نو رفتم لا

 لواهرمهغی ره ه دندیم نآرف یاعت قح هکر دوا قلیضف یھ وا

 (ذنجا كحوزو تنا نکسا مدآب) هکتردنعا باطخ هلروسا كریم
 ۱ ضرعا عهاریا )و الا (تاکر وا م ا طرها حوا)و ديالا

 (یمالکب و یتالاسر سالا لع كيهطصا ینایسوما ) وة بالا (ا ذه نع ||

 رشنانا ااركزا) و ةبالا (ضرالاین ةفيلخ كانلع> انا دوادا)و ةيالا |
 رم نا یسعان )وی الا (هوسعب باتکلاذخ ییحاب )و ةيالا(مالسب |

 باطخ هلیعما هز ریمغی مزب و ردشعد (كندلاو ىلعو كياعیتمعت رک ذا
 لامردشع | اد هل. هحد ام قاصو او بالا نوا عظعت یتا هکلب بویهروب ||

 كياطخ یدروی رک ذ هليا یترضطوانوحو (لوسراااهبادیلا هد ) |
 دجشامو) وا نورفم هلءا ییفص تااسرو توی ھار ظا تو دم هد ربغ |

 انا د ناکام دجم لع لزتاع اونمآ هللالوسرد ) و یدید (لوسرالا |ا
 شعب ایت لف هللا نمد نییبنلا ماخو هللا لوس ر ن کلو مکااجر ن ەد حا

 ردةوح هدنآرق د لاما كو و یدید (مهسهان م الوسر €: د |

 یراعسا هشت راریمعب کی دب اراج هر هلا ما هک ردلوا تا.ضف 1 "درد ۱

 تاطخ هلرعسا اکا هک ردلک دراج هتتما لرورس لواورهدنا باطخ هلا |

 مک لوسرلاهاعداولعح ال)ردلیاد راع دموإ هك رب ا مکر اهدنا ٠

 یاس كتاوت امه ع هللا یر ندسا ع نبا (اصعد مک ضب هام لک

 بودا ه.طا هلا ترە > لوا دنا ید تا هک ردب 9 هد اوز ۱

 نوجا یظعت هسی کی رل اما ق د یدزربد و
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 یدا رار د هللا ی او هللا لو-سر اب ه رکصن دنا ی دروس یھ هلت آو

 مسق هننایح كنا هددیحنآرفیلاعت قح هک ردا وا تایصف جشس
 كناو ( نوه! مهنرکس ینا مهنا كرمعل ) ر دشءد مکتن ر دشک | دا

 لح تنا و دلملا اذهب ماال )رد شید ب ودنا داب مق هسه داب

 ر ج یریغندزع ربمغیب مزیلاعتق> یدتبا سابعنا ( دلبلا اذهب
 ردٌسعد بودیا نيع ه رزوا لاسر كناو ردشءاعا نی هتناپح كربمغب

 مسق هرز وا ییادهو ( نيلم رلا نل كنا کلا ن ًأرقلاو سب )

Eلق امو كبر كعدو ام یھ اذا لیالاو یی  ) 

 یوھاذا ے لاو )ردشعد بودا مسق ه رزوا یس هع < رک قالخا كناو

 ردش٤د بودا مسق هرزوا قبع كناو (یوغامو م حا ص لضام

 رعارجال كل ناو ن ونک كب رجب تا TT لاو ن )

 ععاوجاکا هک ردلوا تاضذ ىجا و۶ ل ےظع قلخ یلعل كناو نو

 4 رشکیسانععو لیلقیظفل هک یالک لوا ینعب ر ا اطعا یکتا

 هک ردلوا تلیضف یجندب ) ردعا دوخاب ردآرق دارم هلباماکلاعهاجو |[

 نال ه دهقا سم قلبآرب هک هل وهب رل بدرب و ترس هت رضح لوا

 کس ل ید شع“ ود فوخ ند یه لر ورس ل واهن  رللکوک كس رلتعسد

 ا الح هر هلا ما یدلوا اراک هنتماو اک | مانع لا تلبضو

 یدرارد ا عج روک هنناق كنب رربمغی یت لام نربک هنب رالا هکاب |[
 تلیضفیجتزوفط 9 ید ارقا تی لاملوا هلج بو ا شت اربندک و |[

 هد ر ره و رایدایف روهط و ده هنتماو اکا ینیمز ی ور یلک ود
 ید لاما هن رب وص یغاربط هسباررعلوب وص رک اوراراق امن هسی ارارلید

 « دریغ دهم لو ؛یدیا راو یردبعم نيعم كنةلاس معاو راردبا مو ||

 یدیغو تصخر هرانا ید هکعبا ین و یدیلکد نئاج قلتف ز اس۶ رانا |ا

 یدا وا ثوعبم هه الخ "هقاک رورمس لوا هکر داوا تلیضف یصتنوا

 || هنغلخ هیفس ماعلها ار ز یدلوا ماعهرکصندنافوط یتلا۔ر كحوتاما

 e دنصوصح و مو ی و م 2 ندناف وط اماو رلب دا وا رے د

 | رلیدبد یدیا صوص هموقرب یثعب كنا یسضم» رابدتناقالتخا ءالع |
 هل وذک رها دی ان ي ی اوو كصعد وب یارف تادارر هاط هدهد دو لاحو

 هکر لب دو بماذ اکا جد ج و و ( هر فود یا حوا" انلسرا ۱ ) ییاعت :
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 سس و سمت دا اش تا تند قد ساسان ست ها ین تن تحت فن حزب کتی

 كرم و هدف دج تعاصش ی رالیلد كەچ وب یدیا ماع ید كح ول

 1 1 تودبا تەجا ھەج و نوعا یبلط تع اقش سشجلها هک ردهلدروب

 مات هک ردو خد یرالیادرب و راهبد ( ضرالا لها لا لوسرلو" تا )

 همان رک ارلیداوا بقاعم هلنافوط ندناعددب كنايلخ نيمز یور

 قح ار ز یدزالوا لاله قاخ *هماع هلی-اعدد كلا یدسالو | ثوعم

 ا و وک داکار داوو لاس
 ارز ردقیعض هل یسکیا كرالالدتساو و ردحو لسر لوا هکر دشلوا

  هلوا حوت لاسرا تبلوا ی رادا رم ندزوسو رم لها هکر دلعحم

 تانا ن الوا ص « رزوا لاسرا هنوف یون كالذکو هوا یثعب مو

 | كنا اما هوا صوص یزوس لوا كففوم لها هکر دا اضتفا یار

 | كنامز حوت هک ر دز هکر داوا ییاوح كس هص باقع موعهلس اعددب

 : یجدرلن اور هلوا ث و. هه یر کت هوق كحول هک هلواراربمغ رخ آهدنلئاوا

 راسك هلوا یعواعمیخد كح ون ور هلوا شبا توعد هبادخ دیحوتیب رام و

 ینک>كنموق یدنک هدرارمصاویدام هرزوا رف؟ یحدیرل هود ل رار مة

 || كحونو هلوا شعبا هضرا لها هرزوا موع ییاعدءان اکاراەلوا شوط
 هلنا لص كز رب مذ مز هک ز رد هحر دقت نکیدعا مس هنهوع كل تلاسر

 هذا قج اتعب كحونو یدا هرزوا سذاو نج ثل لسو هیلع یلاعت

 | دوجو كلا توبن متخ هک ردلوا تایضفیجتر نوا ل یدیا روص
 ۲ تیدحوب ردتات نوعا ترضحلوا تایصف قلاوب و یداوا هلدو>رپ

 | عماوج تیعاتسب ءایبنالا لعتاضف ) ردشهروب هک هلبتاالد ےک

 ضرالا یلتلعجو عانفلا ىل تاحاو رهش ةربسم بعراپ ترمصثو ماكلا
 كناسع و ( نویللا ی مخ و هفاک قلا یا تاسراو اروهطو ادم

 دشدحو تیدح نالوا د راو هدنا ی وز" ن دلا ء١۳ ه دنامز رخآ

 ا توه روتک هان تعا رمش یسع ت رطح ار ز ر داکد ضراعم

 نوا $ رد رک هاو لماع هلکناو ر رقت ینتەل رش كرورس لوا دکلب

 دونج ه دن رح نالوا عقاو هلبارا-ذک هرورس لوا تایضف یکی

 هش رپ و ن در ربمغب هوب رلدرب و تب وه و دن هلا هکن الم ۱

 ۱ مک ردرا ج ناسا اج وا نوا % ردشمالر و ۱

 ١ تجرتترضح لوا ار ز (نیلاعال هجرال لائلسراامو ) ردڈلروب

 ج يسلوا ج



rrq %چک  

 هک ردشرا هوار زردقک*٭ هدننام لاح مهو هدننابحلاح ع یواز |

 (ا)ردش مرو: وردش٤ د ( مکاربخ یتاعو مکلرمخ یا ےح> )رو رم لوا
 كنیبنریلاعن قح نوح هکر روب جد هدش دحر و (ضوطاییع مکطرف |ا
 ند-ااعو ن دک وا ند رلدا نسرين كتما لوا هیلید كيا تجر هنتما ||

 ردراشمرو هدنریسغت كن هء رک تبآ | (نیلاعللهجر) ا!ع ضد و و ۱

 هجرو فءادهلاب می ساناا می لیقو سالاو نع ےل یا) ۱

 هک زرد او (باذعلارخأت نی رف اكللةج رو لتقلانم ن امالا نیا |

 ندنا سو هبلع است هللا یلصربمغیپ یدرونک قیآوب لیاری نوچ |
 یدتا لارج یعدشریا بصار هداکس ندنجرو هکیدتا لاوس
 دعوو یدر) نوح مدناراقر و3 ن دّیبقاع ئ دن ک لا هشام یل

 هرکصادنا مدروتک اکس ییشآ ( نیما هم عاطم نیکم شرعاا یذ
 رد شهاب باکس او لات ی دکب جاوا ۲

ye ۱نداء” نیطاشورمندشامز قي كلا تاصف یی درد نوا  

 ی نوا % یدرلاکد ع ونگ مد هم ندا رایدلوا ع ون هللا بهش ۱

 ج رخآو لوا یدرولوا لزات هترمشطوا هاک هاک لقا سما تایضق

 ليف ارسا هک ردشلوا دراو هدرابخا رد شم الوالژات هن رب رریمغ

 لوصلیئاکیمویدیا هدفرط عاص لیاریج هکوبلاحو یداوالزا اکب
 تواوالوق هل هلعلوا هاشداب یدایفرمح یب لیفارساو یدیا هدنفرط ||

 م دنا راتخا يٌاعاوا ربمغس بواوا لوق نإ ه دادب قل وا ری می |ا

 نوا ۶# مدروک ییایشا یلکود هدنسارا یزوک یکبا تالیف ارمساو
 ینارفغو ه و كنابنا قوج هدنب انک و دذک یلاست نح تایضف یتا

 ید نماز نالوا عفاو ندرلذا بویاوا قبال هن رالاح كرلتا و

 هاتجا یو هبر مدآ ش هعو ) یدروب هدئس هصق مدآ یدلدار €

 نلت الف ) ید رور هد اش كحولو ( یدهو هیلع باساف هب ر
 هدننهصق ساو و ( نیلهاخا نم نوک: نا كظعا ینا ع هب تال سالام

 ىدا هيلع رده نانآ نظف ابض.هم بهذ ذا نوا اذو ( یدرویب

 هل ان اف نیا اعلا نم تنکی نا كن اح تنا الا هلا ال نا تالطاا یف
 هفیلخ لالعجانادو اداب ) یدرویب هدنس هصق دوادو ( ما نم هادی و

 (هللا لیبس نع كل طیف یوهلا میننالوقاب سانلا نيب مکحاف ضرالا ی |ا



 ۱ اذه لاو هيلع یضفف یسوم هزک ود ) ردٌشهروب هدنس هصق ینومو

 مزب و (هلرهغف ی رفغا بر لاق نیم لصم ودع هنا ناطیشاا لع نه

 اع لا انهفانا ) یدرویب هدناش سو هيلع یلاعت هللا یلص زع رمد

 محف یلا-همت قح سپ (رخأت امو كينذ نممدقنام هللا تالرفغیلاتبم
 ین ارفغ كب و ذ كج هلک و شک هرکصا دلا یدلا مردها ین رد

 تلیضفیمب دب نوا ۳ یدتوطروتس» ینکبدبا هنكيذو یدلیا رکذ
 هلا ی راکتسا هسدا ی د رو اطع هک هنره ههدقن ام ءابدا یلاعت قح

 بلطالب یدرب و هک هره هترضح لواو ید رویب اطع هللا یرابلطو
 (یدد مالسلاو هولصلا هیاع مهارا ید روب اطع لاوس الب و

 یدرویهدنناش كاتماو هدناش كنا لاعلى حو( نوع مول ی رګ الو

 (ےھذ اعا و مهیدبا نیب مهرون دعاوتمآ نیذلاو یا هللا یر ال موب)

 1 مزو (یردص لح رشا بر ) یدتا مالسااو هولصلا هيلع یسوعو

 ۱ ی زکس نوا ۳# ( لردص ال ح رشت ملا) یدرویب هدنناشرع ریمغی»

 كلاتءفرو) یدشا بودا دئلب نب رکذ رور لو !یلاعتقح تایضق

 هک ردلوا ىس اتعملرکذ عفر راب دتا هدنربسفن كع اوبال (لرکذ ||

 || "هک را هديا داب ځد یرورس لوارا هدا دا یی الا-هت قح هک هدرب ره

 تایضف ییزوفطنوا ۷ ییکرلب مغو تایحنو ناذا تالکویک ن اعا

 | یه یدایقیرانا لرل:هو«یتارهطمتاحوزنوجم | مەت ین رضح لوا |

 لرلنءوم هدعلوا مارح حاکن هرذاو هدفلوا بجاو مارتحاو ظا هراتا

 هحاوژاو ےه سلا نمنینع وا یوا یا ) یرو :a رلر داوا یک یزنانا

 اوك ناالو هللا لوسر اوذوتنارکلناکامو )ید روتیدو (هناهما

 ملط هکر دیالوایلوزت بیس كنيآوب هکر اردباو ( ادبا هدعب نم هج اوزا
 هدیک ند ایند سو هیلعیاعت هللا یلصرممغیب نوج یدت | هللا"دبع نا

 كرل وا یلاعت قح تایضف یجمرکپ # مردی جوزت یی مش داعن
 ید دلیف هدنلاح یا یییاوت كن زاغ هلفا یتیدایق هدنلاحیدوم3

 هلان یرلد داف هدنلاحیدوم رلب معامایدلیفرد5 ییاوت لز زاغ هلدات

 یدلہف یرادقم نصت ك هلذا یرلف داق هدالاح اق ییاو لر زا £

 فصن هلذ ادعاق یلص نع) هکرد_ثلوا دراو هدهگ ث٫ دح هکتن

 تودا راکنا یب هصصخ وو لاقق ند ھذا ءاھ دقو ( ٤ الا رجا |
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 ۱ لفاغو یدید ر د یک رلب رع رور لوا دیک ور هروک هثهوع كشدح وب ۱

 هک ندشیدح ناناوا تداور ندصاعلای و رگن هللادبع مداح یدیا

 || ب وداو هنتاق سو هيلع لا عآ هللا یلص هللا لوسر ترض> یدتیا
 | ندکیانج هللا لو سراب مدتا نرالي زا شهرولوا کم دروک

 لاحو ( :ولصاا فصن ىلع ادعاقلجر ا ةولص) درورب هکعدبا شخشا

 رد هل والب یتا ترضح نسرالق زاغ نورولوا مدروک نس هک ود

 هدنرل اق هیعف اش ءاهعف ( کدح اک تسا ) نکلو مدل وسن ییبدحوا

 ی رب ییرکب # . رداوق یکلوا لوق نالوا باوص هکلب نالوا ران

 هلل وا ید ندند را هدا رروک هصن ندنکوا رورس لوا تلیضف

 | اوی۱) ید رویب ترمضح مد ثب دحوب ردا یاد اکا هکتن یدرروک
 | یسضب ندااع ( یرهطءارونم مکیرال یا هللاوةد وصسا او ع وک زا

 لنحندجاماماوردمات فوفو هنن رللاح كرلدادا مع ندتب وروب رلیدتیا

 ردنیع تب ور دارم ندنب وروب هکرد هش رزوا كناروهجب هکیدرویب
 یدهازماماجراش یرودق هکاوا ردند هد رغ لاوقاو سا افن *هلجو

 ا یاس هللا ییصربم+- هک ردشعم روتک هد هن رمصا *هلاسر نص« هقو

 یزوک یکیا یلاثم یسدرو ذنکیا هدنسارا ین: رغاب یکیا كلسو هيلع

 سال ییدنک و یدنارروک یرلتالوا هدندرآ هللا رازوک لوا یدیاراو

 هکر د دراو هدربس بتک ضا و) یدلکد علاه هنسهروک كرازوک ل وا

 قحو یدراردنا ینراشا هر بولیوزا٤ٗ هدندرا كرورس لوا رلءواثم

 1 ییک هدندرآ هسیا رروک هک یک هدنک وا بوحآ ن زوک یلکو كلا یادت

 راس تع رش كلا تایضف یخکیا یرکی 9 یدیا رروکه لب وا خد
 یجچجوا یرکب ¢ ردشلوادب وءمایعااموب ىلا بودا حد یعیارش

 هادو خاو هشنوک هک,دیا ینارون هلن وا یع->كرابم لرورسلوا تابضف

 اضعا یدنک رورس لواو یدزالوا رهاظ یسهکلوک هسقیخحو را

 ییدبد اروننلعجا مهلا هدنرخآ كنساعد بودا امدنوجما یتاهجو
 * دزرسنینچ لاو هیاس تشاد شعم> (رعش) ردب وء ییاعدمو
 تایطف یج درد یرکب ۴ ق>روئز شناذ رهوج دو هک ارز
 ىلا ەت هللا یطر سابع نا ردشع ابلبح 4 ودنک ینا یلاعنو هن احس قح

 هل ررر ویدارل-نهروئوا تعا جر ند هاڪ کر دا تیاور امهنع
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 ییاسومو یدایا ذات الاخ یی اربا یا ق> هکیدرارد ا بوشل, وس

 بو- هیج ۵ رمدمط راد ادا سو هيلع 3 EF هلا یلص رم یدنوط ۱

 | یسومو هللا لیلح موها را کاو مدنشا ۴ 5 رز وس رس یدتا ۱

 هک زکاب و یکی دد هان دزد هللا قص مداو هللا حور یهدعو هللا 1 :

 ندشنامز مدآ تلیضف یجش! ییرکی # . رضتالو م هللا ببیح نی ||
 فشکنم هر ورس لوا یراالوا هد اندو یاد لد هروص یالوا رعد

 هننارا ندنضه» كل او>الواو یدلوایمولعمكنا لا و> | یلکودانراب دلی ۱

 هلاج یدنک هدلاعوب ینا ی امت ق>تایضف ی ایر 2 ۷ یدرب ورم>

 یدالوا رسم تایص 9 a درفر نده الد دارواو یدلیو ی رشم

 ر ن روم هک یدلیاتعا ندنورقم> ناتا ضو یک دب ی رک %

 کک ىذلا نرعلا ك تنک قح ات هو ان و مدا قب نو رفرمخ نم تب (

 هاکنا و یدراقیح ندن؟ رگ, تان ا.د یا تلي ےذ یک ر کس ی رکی 2 ه.و |

 أ ىك ( یکسفنا نم لوس مک ءاجدقا ) یدروج ا یدشانانتما هرلنموم 1

 ليها داو نم ناک یطصا هنلانا ) یدروبب تر ح لوا هکر دشعر ا

 يركب ¢ ردش]وادراوث,د احا قوح هدانعه وب و ) مساهییب ن

 ید رود AEE ئ داو کرک ها یا کلا تایص یحج زوهط ۱

 کلا نع نوه" و فور نورمان سال تحرحا دماربح ےک ( ۱

 كما راس رد هعطاق تح یعاجا ثتماكنا تایضف یزو لوا

 رارد هد رزوا کارا دعا رو هکترداکد دعا تج یرلءاجا

 ىا كلا هنساضتفم ةلالضا یلعییما متال تلیضف ىج رب زوتوا #۴
 كناتلیضف ىج ءازوئوا 9 را عاقحا هرزوا قلهارکو لالض
 كلدک و)یدرویب هه تردک یا داوا دهاش هرزوا ا ۳ هدتمایق ما

 | یصجوا زوئوا سالا ىلع هاده-شاونوکنل اطسو هما مک انلهج

 هوا قوحندٌتما كنایبنا ر اس هدتم او زور یناجا و تایصف :

 یجدرد زوئوا # ةيكلا موباعبت ءاشالا نکا انا ) ردشعرویب هکتن
 ر دم روب هک رد ڪک رک هساوا تما كنا یال كتنح لها تایضف

 تایضف یصازونوا ل ةا لها لث اوئوکتناوج رال ینا )

 چ كلا
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 ٽايضف ىج ازوتوا
 ر دکر کر لوس الوا طلسم ہرزوا قما كنا تما یرمغ ندستما كنا

 ردک رک رسال وا كاله ندطع یما كلا

 رمز هدر دنا تاور هنعیلاسعا هللایضر صاقو فات ۳

 ى ڪا ہد رګ ر ند لمد و هلع 0 ۱ هلا یلص

 هللا لص ترضح یدلیق هل هلکنا دز یدایفزاسش تەك ر

 هدقد)وا عراف یدلنا ع د ل وط تااعب هرکصا دزاک سو هلع یلاعد

 تواوا عقاو داوو 2 یسکیا مدلید هشت حوا ندلامت قح یدتا

 یتعب ر هیلوا كاله هلط تما ےب هکم دلیدالوا یدالوا لوبد یا ر

 یدروس یناژرااکب یبکلید لوا تودا لو یاعاق> موا هجو لع

 یرغ ندرلنا هکم دار د هکر دلوا ید ت٫اورر ورا هيل وا لاله هلد رع

 هکمدایدو یدتا لو.ییاعدیلاعت ق> هیلوا طاسم هنن رز وا كرنا نع“ درب

 یج دی زوئوا#» e هیلو | مقاوفالتخ او كنج هدنساراكرانا

 ندتما تا ف هواش فیاکت ید یررصا نالوا هب ثقاس ماتایصف

 تناك قلا لالءعالاو مهسا مهنععص) و)رروم هکر درعا عذر

 یتفوفص ییما لا است قح تلبضف ی رکسزوتوا ۴ مهیلع

 فوفصک انفوفص تامج ) یدرو هک ی دلدق یک یفومص هکنالم

 هب هس ي یه هدنروض> كنا تلبضف یجتزوفطزووا 9۴. دکناللا

 ضبل مکضعب رهعگ لو-ةلاب هلاو هعالو یبلا توص قوف مکتاوصا
 ترضح لوا تایضف یعفرف ۶# نورعشتال ماو ےکلاعا .طبحت نا

 هر شک هل وا كل ءا تیاحا هنلوعد هسایفتوعد ی ےک ر نالقراس#

 میخ ی دزا-اوا دس اف یزا هلکعا تباجا یشک لواو ی دبا بجاو
 نالوا عفاو هد در و یسدص لعمان لور نالوا ماو هدب را ے2

 هده تایضفیم رب فرق ¥ ردا۔اد هاعدموب یسهص بەك ن یا

 لک د هئالوو ماکحراس یدیازاج تهارکالب هیرضلوا ك٤ا لوبق

 اب وسناب هل. ادص هن رزوا كرمططوا تایصف ییا قرف «

 جک لوس دکلب ردلکد یک كابوس نالد هل ادصق هن رزوا یرم- ۶

 یدر و ترضطوا هکترد دحاو لیکن هد او هرو 3 ء!_ا=ہرزوا
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 نده ندهیعفاش ءاهةفو (دحا ىلع تذکک ساا ىلع اذ ڪک نا)

 هلل الصرب مغ لرب ٍط در هکیک ره یدعتا بودا دما ارم ی وح

 هدب لح یرغر وردرذاک یک لوا هژود نالب رب هرژوا ۲و هلع یلاعد

 نیبذاکلا دحاوهف بذک هنایرب تب. ده یع ۱ نَه ( یدروس

 ق هروک هدنس هسءقاو یترضذطوا هکیک ره تایضذ یعجوا قرق #۴
 (یی لژع ال ناطشلا نافیآردعف مانملا ف ی آر نم)یدروب هکتار دق دصو

 هک رداوا دا رس ید رب ردراو یرالو یا یكی اطع هدنسا- هم كئدحوب :

 ر داد ندءس هح مالحا ناغعصا ی۶ ردودص ی هءداو كنشک لوا ۱

 هکر دکر ک نکلور دشمروک ییتفیهح كا کرد اوا دار ید یس رو

 ن داوا هک هلوا شمروک هرزوا روا 1 واو تایه لوا ی رور ەد لوا

 تقیهح یا ررواوا لیوأت ی اور اور لوا هسرروک هرزوا ینالخ |
 ندر ڪج لوا توروک هدنشود هو رب رفح لوا ) هش )زاوا

 ه دن ور ییبدعلوا لعوزاعل وا لع هلءاکحا لوا هسلوا شتشا ماکحا

 ردن دعند) وا دوةغء أر طض هدالاح مو هکاب رداکد ند دتاوا كع

 ا 0 شا بعا ر دک لومعمربخ ن دی رغ ندفلکم ط.رضار ز ۱

 رک رک دلا اوس حافر نو-ګارورمس لوارلبدر و هرورس لوا

 قیسد ردک رک هساوا ه دنناپم فو وم لها هک یبطع تعافش یسکلوا

 را هسلبا الا هرضخ وا بواوا سوب أم ن دایدناریاس فقوء لسها

 هان تب EE ف شک اریڈاوا تباث هد نیدح هکتنردک رک ۱

 تعاجر نالوا قعس وادع یسھجوا ردکر ک هساوا هک :

 كنار هریک نرک هنج ن درل مو« یسک دردردک رک هتسلوا هدو ۱

 یسعشب ر دک ر کر ل دسر هک هنج توعیح ندعهح هس هطساو یعاصش |

 لرلنا هدننج هلبایبس یعافش كرمضط وار درلٹمرمک هتنج هک هقناتطر |

 بودا تعافش نوح ارافک ضعب یسکلاردک رک هسلوا یلاع یراهجرد
 هسلوا و كيلاط وا هکتنر دک رک هسالوا فی یرلباذع ا

 هود دکتنردک رک هساوا هدتهحرلندبا تافو هد هندسه یسکندب ر دک رک ۱

 نلف هن دملاب توءنآ عاطتسانم) یدروب ترعح لواهک ر دشعر ا ۱

 متر جو

YF 
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 ییعافش تایصد یا قر ۾ اها توع ن 1 عهشا یافاهد

 ردشهروس هکتردک رکهباوا تربط > لوا نالوا لوف لوا |ا

 ز ور هکر داوا تلیَصف یجب دب فرق # عةشءلواو عفاش لوا اا(

 نمودج اءاول )ر دنهرروب هکتنردکر که او اه دلا كاد ا ءاول هدتمایق

 كقیالخ میجهدنت اق لاسءت قح تایضفیجش زکس قرف # ید

 یجزوفطیقرق ۳ .  ردیعاوئیپ كرنا هد :ةزوز ردیمرک او لضذا
 رل هسا وا هداتلود لع" ها كارم ضلوا لسرو بنا ما تایص

 د هدشدحر و ( دی اود نمو مدآ )ردشمروس هکتردکر ک

 ن رخالاو تیلوالامرکا انا) هدتناورر و( 2و موب مدآدلودیسانا)رروپ

 وهوالا هاوس نو م دآ ذوب ین نءامورخقالو دج اءاول ید ورنالو

 رورم لوا نالوا لسخاد هج ادعا تلیضف یا ل ییاول تح

 ید هد ڈ دحر و (نطاباب عرق نملوا انا )ردشهروم هکتن هلوا

 تن> نزاخ ردک رک مسق ۳ ف و بوراو هنج ه داف مو هک رزرو

 م د٥ ندنس جد ناح یاخود کدر همد مد هدک دزد نک

 ا ید قسما كلا تالذک ور دکر ک هساد اک د ا هنجآوق هر ۹۳

 دصق هکتار دک رکرل ه.اوالخاد هح ندک وا ند مار جد

 | یعرب یللا # ی دلیارورم یییلد كلا «دنافو هصقو هدجارعم

 ررو یاعتقح دکتر دک رک هساواكاادوروم ضوح«دمایفزور تلضف |[

 هل لاقردکنا دوج م اسم تلبضف یعکبا ی رثوکلالانیطعاانا) |
 تایضف یعجوا ىللا # ادوجخ اماقم كبر كعب نا یسع یامعت |[

 ۲ هساوا لرورمس لوا ردیسالسعا كن لهجرد تاج هکیس هحرد هلیسو |

 | یهها اولس ) یدرو- ترمضح لوا هک ردیا تیاور هرب رهوباردک رک
 || تعجب یدتا ترضحردت هلیسو هللا لوسراب رایدتا ب اما ( هلیسولا
 لصاو ىشكر الا زا-اوا لصاو هب هجرد لوا رد,سالعا كن راهجرد

 || هفیص اجر یزو- سوب كنرمضح لوا ن یشک لوا هک ردلوا مدیمارواوا

 | هجرد لوا هکر دررمالاو یدیا نوجما طاتحاو بدا یکیدلی وس هلیس |
 « دةلندیآرورحم لوا تایطف یحدرد ىلا ه . ردکر کهسلوا كلا |

 | "ه-تلاع هدیاب و و یدیارروک هل وا جد ه دسقاوکارف دسرروک هه

 ات ا ردوا تاور فب وص تددحر , ند هم دص
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 ماما هکتر دشمالوا عقاو هرورس لوار دند اط ش لاءذا هک كعسا

 بودا جارحا لس رھ تدر هدا« وب هد اتک مانرعمک مرا یراح

 تایضف یبلا ىلا ل ردشعا دارا قیلعتلالیسس یل هدیدا بانک

 تراس ها راته و رعاشو یداعوف ا ا رام كرورس لوا

 كب وتر هک هفر ط نو # یاس دنا نیو یاولح (تب )رد د بودا

 قو و قاخ كل رورس لوا تلیضف یعد للا # تی کت

  رروب ىلا قح هک ی دنا لر کر ن دن وحو قلخ كوول عیج

 || تروصرورمس لوا تایضف ىج ركس ىلا 9 (مظع قاخ ییعا كناو) ||

 ۱ كلا ناڪصا کن ى دیا یر کب كءلخ ندنتهج اضعا بساو تقلخ |

 | هلقرا۸) یدژردیا مت هلبازوسوب یتبرلءالکر خآ تو دبا یفصو ییفاخ
 || هد هقباسیایبنا فدک یک ت ای ضف یزو ةط ىلا 9  هلثم هدعبالو

 ردشلوا مقاو یرکذ كنغب داوا یربمغپ نامزرخآو ت-هنو نصو كلا
 هدد یهودو كيرمضطحو اریمغی نالوا یحاص كن ەق و ب تاتآ لواو

 || ندنروهط كرورمسلوا E RE كياتک لها كلذک و ردشع |

 هارورسلوارلثجورلفا رعورلته اک و ردراشم ارابخا ینکعلکهدوحو مدقم ||
 قدصو قح كن وئوردرلشءهاراس>ا ینکعک هدوجو مدعم ندروهط ۱

 لرورسلوایرب اکاویسامطح لرصعرهوردرلشتنا تداهش هنغیدلوا

 | دنحالطصاریس لهاوردرلهروک راشودردنا تلالد هنیدوجرپ دوجو
 ردک رک ه.الوا د ارا یسضهب ٩ رلزا هدناتک و ا ثا هرلقا

 یجو همرکم مدآ كنيلاسءت قح + مدقنام «اسیناراشباما #
 هک رواوا ععجار هاشم یتوعص+ كن هغر ندغ اه یکید ردنوک

 یررئاز كن هناخلواوردءروشک وق مب یها تن هدلب لوا هکمدنوادخ من

 | لواوررد هدعباعرو ظفح *هیاسو ه دةیاج فذک منب راناوردمراعنوق ےب

 و رک هورک ه هئاخ لواوردک ر ۲ ملف رو هلهزو نا-ء“|لھا یەناخ

 ا یرلدداوا دولآ اراغو یوم هدیلوز نعد تعشاوربءاراروک |

 کر هوژردیقا ب راشا یرزوک و رار دا دنلب نب زاوآ یرربیکت كرهبد ||
 هناوا هتسل یربغ ندن یدوصعم ندنرا زوهلک هتراب ز كن هناخ لوا

 مرڪ منب بواوا شلوا ما« معلب رواوا شعلا تراز باقي

 ا كا هلاخ لواو مر ر دشربا هی رک ی دنک یناورواوا قدال هءاسحاو

 4 فرش
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 هکمردبا صا وفن هره مغ رب ندک دالوا كس لاح تعفرو نا کو فرش

 كناو مرالیق یلاع هلیببس كذا ییدعاوق كنهناخ لوار دیهاربا یدآ كنا
 بودا رهاظ هدا ی رمز هع جو مر, ر دشربا دعاکا یتراع را للا

 هراکشآ هدناا كنا ید رعا-م كذاو مرر و ثاربماک | یمرحو لح كلا

 هنا روم كنابودنانادابآ یت لوا یلپها كدرفره هر صل دنا و مرلیق

 كنا هک ها را یامز ی و كربغب ر ن دک دال وا كتسات را هدا ی

 ندنراجاحو ندنرلیلاوو ندنرانکاسك لوا ید لوا رار د دم هنمان

 هکر دک رک هیلید كالبدر ندن و هبارا یب کوک ره مراالیق نادنرلیقاسو

 شالو هغاربطوزوتو شعشراق هن رالاةص یرلحاص لوا یتب هس یک لو

 (رعش) هل هلعاج ی دا عوجر هن راک درورپ و ېچ اڼو هنب رارذنو
 #نا شوخ لدرهء الا هده لد ناد ناج ناسیمرد ناکاب ره»

 9۶ یوشرهوک ی سر لد بحاص)نوجح 3 یوشیعصو هراخ كنس و ترک

 لیعاعسا ثالعوا هکی داک باط> af رک ریمقس لوا هدیخارا ی هصو

 ضااف ییکرب هست كئاو کاو ا دلا نایهسم یکاع 5 1 ورو

 راوک رزب رسما ره داماد ندناو كدانا مرکو مظعم یاو ق راو

 یی>و منب مردنوک یو اکاو هلوا مرانتو یبنحم من ہک هلک هدوسجو
 ال سعو لح ق>ح هدناروو ) هژوا الار مسح یما كناو هردشرا هتم

 ردو یر هک هلنراس.ءرب ر دشعا ںاط> هب ید دعهاح تەە

 ت داهش هر وا که لوشردمشمردنوک نس اه یانریمغس یا

 نسهانپ كرایماو نسج دوفروف ی رزمار و نسجم رب و ترا#ب و

 نهار ووازوس یربا هکر روم هلق رط دا ا ةي نداطخ لات

 نداد ا یاس قحردا ضارعاو ودع هکلب عا ا کم دلدل ر مارب

 (ههاالا هلاالو ) ۰ دلرغوط قلم شلرکارپ هکک د دتفو لو شات زهر دلا

 هد دالغو هحآ یرا لوف رعشاو یرازوک زمر وک هللا هک لوا سد هد

 هکٹل وا عفاو ید هدلحرب هدنارو و هرا-هیح ندوالع یرلاک وک نالوا

 كنا هلوا ماش یکلمو هلوا هنن دم یر جا چو هک م ی داوم كهللا دع ندع

 دعا ره هدیادج و هد دەي هک وب هلو ارکنه هلو ارارک اش ییما
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 وج یرلتذوم كرلداو را 1 تم داو رهیلعب رازآ هنن رالس هک دنا

 فصو لاو فص  رلثاو ز هیلبا ادن ندناکء لاف یی ندا ۲
 یر زا وا یک شم ههر ەز روز كرلدا ه در ده و ها وا نا سد یرازاع ۱

 كعك ,دنامز رخآ ,دنحاولا تارون مالسلا هیلع یسوم هک ردباو هلوا |
 | کكیاصوالوا بودن اهاف> ال قصو ب رو هش ندنفاصو اكا ضب

 یه ا كنا قعاج لوا هک دایدندیلاعت ق> هرکصن دق داو | ففاو هنن ر ره

 ال دج تماهکنو >راکرخاردکر کر هسا وا مادر انا هکر داک راطخ همانا

 لالانادو ید د ( دج هما نعییلعحا مهللا ( یدروک لنا صف ده وب

 هلل ءاج) ر ددر | لود: نهه ول ندشانک كرب هغبپ قوهیح نالوا ی رم ے٥

 ا ا دیمح نم ضرالا ت الهاو نارا لابجنم ساد ەتااو نفی

 یجدهدلر ندروک ذم ناک و( مالابافرو ضرالاكالءو هد و

 نم ضرالا تالتءاودج ءاهب نم ءاعسلا تفشکنا دق ) هک ردشلوا عقاو
 هریمقح ایعش یلا-هت قح یدتا هکردلوقتم ندهبن« نبهوو (ه دج

 نب ردوب یساسنعم ل أم كنا هک هلءالک رب یدردنوک یو مالا هیلع

 واف الغو ی رلق الوق رغاص هلا ېس كلاواهلوا ی هک رک ممهردنوک ربمغیپ
 كنا یکلیاو ردک ۹ مسلو هنگ ییسابل كئاو م رل,د قجآ یرلاکوآ

 قدصو کردم كنا ی۵ و یربعصكنا ییلراک ریهرب و یوهلو یراعش

 | حو ی رس كنا یل دعو ناخ كنا ینورعء و یعمط كلا ییافصو

 ردک رک مسلفدج ا ع او قام كناییالساو ياما كنا ق باده و قەدر كا ۱

 قلخو ردک رک مسرت سوک یلوب و رغوط هلکنا هرکصت دتلالط هقلخ و

 | وح هاکناهرکصادتلقو ر دک رک مسلق لاع لیس هلیس وكلا ءرکصن دنه> |ا

 كن هق رفتم بولاق هلا یبس كنا ور دک رک مملی عج هاکناهرکصت داتق رفو تولیق |

 ندعاراسینءاكناور دکر ک میسر و تفلاو تکرب هن رلارا كن هقلتخم ماو |ا

 كلب یزاغ تقوییع ردرلیحمدنا تباع رهباتفآرلثاو ردکر کهساوا كرکب

 هبهبدجم دعءاج تقیقح یلاعت ق> هدروزو ) ردرلرهفاب هشنوک نوح ا
 ئالد لحانم كەش ید دجرا تصفاو)ر دشهرو- بودا تاطخ

 تکراو بلافاا لدج و كءاهد هناوفرساا داقتف دالا ىلا كلع ؛لرابا

 نور مالاو كنيع ةيهب ةلورقم كملارشو كسومان ناف قلا هلك
 ی دنا بودیا تاجانم هباعت قح مالساا هيلع دواد هک ردلوفنم) كن

 دابوا ¥



 هک ۳۱۹ $

 || *هلج كناسع هقلخات هکراب وق ی دم یب یییجلق تنس اد-خراب یا
 یوییاثعوب هراسع یاس قح هدايا و ) رب دل غب دا وا ندرمعا

 | ه تامز كنا هکر وہ هکتهاوروشک ناسا اک او قیدصت یدح هکیدلبا

 1 رکا هکلس یسعیا یی! یعوا ثالوش رکب یاور هرون؟ ن )ءا کارلنشربا

 هک رد وب قیفحو مدیا نگار یم 4جو تاحو یمدآن (ER وا دن

 اک | یدمتوط رارفو ی دلک هبارطضا شرع م دابا داحشا یشرع نوچ

  یداوا نک اس بودنا رارقتسا مدزاب ( هللالوسردج هللاالا هلال )

 یذ نب فس یس رب ند هلج لوا ردقوح یقرابحارابخاهدیاب وباما #

 ]| هک ردرلشم روتک هدنیاور ردسپ رپ كنب راکلهنع موق رم هک رد, رخ كار
 || تالعو یدرب و رْفط هش رزوا یرانعهده زب یذ ن فیسیاعقح نوح

 هنن رادتفا*هضیف کلا ھن ٠ رکص) دق دقح ندنف رمصت ؟هطیح كنا یک

 دف رلب دنک هاتسنهت كذا هورک ورک یرل سیر كنەوق برع یدر =

 ن هيما ۳ هته كنا هل:ءاجر ندس رق قارشا ید باط)ا

 رادنا دبع نیصقو قاثم دبع نببهوو ناعذحن هلن د.عو س“ د.

 نبفیس بوراو هلقاقتا راب ديا هلرب هلیلطاا دبع قارا ها ىل ا ءا لرل ناو

 یدرویب فسرا,دلوپ ماربحاو ےظەت ندنالاج فیس ب ولوا ی الء هز یذ
 داز قفاوم هش رالاح كرلذاو رد رولو ه دا باس رب یرانا ات

 یلطلا دبع فیس ,رکصندنراف دروئوا یادعیآرب بول وا نییە ءهرمخذ و

 رارسایدت | هبلطل | دمع بودا دل ندرایعا یساعو توعد هاه

 یرسلوا هک ردلوا ا وام ردک رک م شاب وس رسرب هلک:تس ند هینیغ

 || ردع اع ااشفاهب هسعک ی رمضندنس یرسن وب و نس هبع اراها هر ھچک

 | اکا بلطاا درع نساندعم كل مس لوا نس هکر داوا ٤ اک مب نکلو

 جک ید فس ردرس هل رس كءردروم لوا یدتا بوما ا

 || لوا هکمدلوب مسج رطخو ےظع ربخرپ هد قیاس فعص و هقداص
 || فرش نوعا كهوق كنس صوص ىلع نوعا ب رع اموع ه درمخ

 ات ایام یب هی كل ء یا یدشا بلط)ادبع ردراو تاع رق و تایح

 هلبا ربخ والثم كنا ییعاسجرب ج هکنسروب ه ردنود ورک هللای ريخ

 ندنس ید بلوا قبه تطاس هدعلارارک الدیشءامردود هب ورک
 ید یرس وب نعل ددا هدا ز دیر ورم م هکهدر دیا ساّعلا
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 دا وادا ) ی دتا فس لدا هر دایباکب یک دبت بواب وس هش ور 1

 هوك موب ىلا ةماعلا اهر گلو ذمایالا ا ةمالع هب م الغ هماه

 لکو هماو هوا ث وع هماتلش ه.دنک ني و دم هعما هح ناحد-و

 رورپ نرد ربمغیب رب یدستا هکر داوا ځد تیاورر و) ( هعو هدج |
 هژوادج او د حیا یلزا ردک رک هسلوا ت وعم ندکعرفو لناس ا

 كناو هوا شبا دلو یدعٌ هک دیاشردنامزو یتقو یتدالو كناو ردقج
 یلاعت قح را هلوا شلوا لفکتم اکایعودج بولوا توف یساباب و یمانا

 لواات هرب ودا ادیب راذواعهوراصذا ن درب اکاو هراد وق م راک |ینا

 لیادو رو هدم ییران"دوز رع نب راتسود هل رلتواءءو دادما لراصنا

 یادخ قاخو هغ وس یشنآ لر « دک شن آهدتفو یتدالو كناو هلسبق

 | یرعو تالو ههل و یدوحو ندلاعكنا,هطو فک ور هداط هرات ییاتکب 1

 او هلوا لد لکو لصف لوټ كناورهلوا هتسکشراتوب راسو
 باسنتجا ن دنا بو دیارکنم یهنو هسیلیا ل-۴ هلکنا بودا ف وردم |
 ثالصد *دج و دناب لردق “هاب اله یا ی دتا بلطاا دسیع هدنا |

 دعا دو هکیمرولوا نکع هلوا راد هویم لرع تحر دو دنجرا 1

 | نس هروب نادرنشور جد ییاشمو نویهوق هدهابستشاو ددر

 بتکلاوتا لاو هاو تامالعلاو باىد تیلاو ) یدعا فیس |
 یدشا روت نوح باطا)ادبع ( بذک ربغ بلط)|دیعا هد كلا |

 یدتبا ف.س ید روک هنب رب يح ءانثو دج بودا رکش دم 1

 مکن دب د وپ اکس نو ساوا عسیفر لر دقو نوزوا كرع بلطاادبعا |

 | توا ید | باطلا دبع یک دعا ساسحا هثتسا ر ف ند روما |

 ند را هع ر ڪڪ موف مدیاراو دیعا ندنا یداراو مولعوا رب مب مدا

 نالغوار ندناردبهو تب دنمآ ما مدرونک هنحاکن دفع کا یزفر |

 نی رغان یکیا كن ال-غوا لوا رلب دوق دجاو دم ییدآ یدضوط |

 هدهاشم هدنابه یرهئسا كغید روب كنسو ردراو هاشارپ هدنسانروا

 هم دخ كلا ن هلا یسعالاح بودا تافو یمانایو یسانا كلا مدا

 نیسفص ر داوا مکی دبد مب هللاو ی دنا فیس زب هرزوا كا مایف

 ردجح نوھ ند دوهد یدشا هک ردل وا جد تءاورر و ) ندر“ د

 طاسم هنب رزوا كنا نیرنشد كنالا-دت یادخ هجرکا لوا هرزوا

 و
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 یززوسوب مک داب وس اکسو ندلا هله یطاتحا اما رد ھا ا

 لیبی هک داش هب ود هکن رلهیفر نالوا هل ا راهدژو راز

 كکمو و دوخاب و تەود SE هنلاو رودنا ی“ هوادعاکا هلا ی

 كناهکر دوب اک بلطلا دبعیاو ردک رک راهدنیاتوادع هلکنا یرالسن

 مسلیب عکجهشربا هنشعبنامز كنارکا ن رتشربا هنامز یروهظ شب
 كالا راد یب الو براد ںودہک هال اج كزا هل رکشا ماع هد اپ وراوس :

 | كنەتبدمىنەي كراد لوا هکعلوپ هدنرلب انک كع راباباریز مدیا رونیدبا |
 ردکر کز هسا ترصنو تنواعم اک ا تودناتیاجا هننوعد كن ییها :

 ها اک هد اهنو قرت هد اف كنا رکاو رد هلوا هدنا یرق كئاو

 راسهلنا یتعسا كلا حسم هلید یتسالوا ظوفح ندن انآ عیج بوش ربا
 ۱ روش ربا هنامزوا بوق عاصرکاو مد ردنا ادا کا فرع بودا

 | یدنک هلنمالتس قااق بلطلا دعا یدعا ر دکر ک مسنیا هل وا سیا

 ند رو ف ا رمسا سا دعا رصف هدذس هظف |. كناو تیک هکیراد ۳

 مالغ نواو هود زود هدتاورر و هود زویکیا هرل ال وا قور هلطلاد.ء

 | لطر شب هدتاوررب و نوتلا صااخ لطر نواو هی راج نواو یشب> |
 | ندیاعدر و تاشهوب شلوط هلراربثعو سم وک صااخ لطر نواو نوا :

 ساید دتبارادربخ ند اوا لر هاک هاک یز ویدر و اشا ردو ۲

 رب داوا ھڪ ونه هاا اح هکم ورک بودا عادو یرلءفرو بلطاادم۶

 ندماعتا ىىدلىا هب ودنک لفبس کالم نکیا رواک هدلود بلط) | دمع ۱

 | اک كنع کالم نارابیایدتا هدک دتا هدهاشم یرانآ دبح هدنرلءدر

 یاطع ماعلا یک دتا کی هح رکا ارز نکعا دسح ندهامینا یکیدتا

 كنارک هسردنا کس و هط. را نکو ردر رعم یا هژوانفاما زد لرح 3

 2 لوا دلا هفرشو عو هب داعتسو تلود کب دتا تراثد اکب

 1 بودا لاومراتا ردکر ک هساوا قاب هک رد مب واک: اد هتمایق قرشو

 ۱ رس هد امز زایدتا بلطلادبع كک.دلوا رددرشو رع یینق رلیدتا :

 قیضیدلبا تاوو ےس یسنرا تولک ه هکمباط ادع سا رواوآ مولعء

 یدعسرا هنامز ید لترمضط وا تواوا لو هرکصلداس حاقر جد :
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 تراس تعاجر ند اراصا یدیشم روط هدخسارا هو مەلا اص

 هدنرلړاتک یدنک یار ندراذآ سد راب داک هب هکم ندماش هلی رط

 ی دتاو یدل بویلک |یرورسلوا هلا رلذا دو یو

 ور دع ن هللادبعی دم یدسا ترضح ن سوگ نس تکی یا

 رد یر اکدرور كنو ید ابودا ترا ڈا نا و ا رے

 بودا تراشا هنفرطنیهز ینا رم ےن (اهب ر هللا ) سر ی لرا

 عاط و یدتشا یناوح لوا ه ندر صح یدند رده یراک درور كنو

 هن ندن سطح یدید ردوک یراک درورپ كنوب بو دا تراشا هنقرط

 یراک درورپ كرلنوب یربغ ندهالایدتیا ینارصن یدتشا یاوج لوا
 ردزب مراک درورپ ےب نسشاکە ناھا یبا وک یدتا رورس لوا ردیهراو

 هک تالیب ماش لها یا یدتا یناربصن سپ یدض هو ردراو یک رشه

 هی هکم ی ر نده رربح یراهت هک ردب و صو ) ردب ریمغ نامزرح اوب ۱

 "دقناط یا یدتآ تودارغوا ھەج رلتروع یدیا یتوک )9

 دجا یدآ كلا ردک رک ه-اوا ثوعبم ربمغیب رب هدرابدوب هک کلیپ اس
 یدتیا بودیاناس یتحاقرب ندنفصوو تەد كن رض واو ردهج هلوا
 هک ردکرک هساوا لحاد هنح اک: دع كلا نروع ینسقره ندرس :

 كس لوا ىدا هلا رلدروعلوا هحدخ هدا دع نون قاود لوا |ا

 :داهشلوا هک لدهنامز لواات یدلقاض هد:غالوق ناب نیزوسس لوا |
 هلرافارعو كرا اک هنکج هلک هدوجو كرضخوااماو ) یدلوازگاخ |[

 هدتاور هکنسو ر ند هلج لوا رد عشرا هلن دح ترهش هره یرارمخ

 كنک ولم یراند نع ٥ رکصتد مدام هک هعیب ر نرد ردراثع روتک

 شودرب رد شع: لوا یب رهش همح و دنور“ هک رارداو یدایس رب ۱

 یرلدهص و یرل هاک نالوا هدنرااديدنکنوقروقندشود لوا یدروک

 راددتارلنا یدابابلط یی بعد ندرتنا كن هءقاو ییدروک و یدتا عج |

 ی نی وس یشو د کهدروک ن یدتارصتیدا هلوعمه شود كکدروآ

 رولیب یی ےک دا كود ن دلی و-س ی ذک نالوا رداو هرم دعا یگ ود من

 زسا هک رولیب ن دلیوس یکی دروک هد هعتاو نسرکارایدعارلتا |

 هک روتک هک ا بورد ۳ م دآ یه اک قشو یتهاک ج ےطس كوا ا

 E 9 a دعو ور دن هک ن



Eردق وا هب ؟ ردا ل- یلکشموب هد نما مز هس> و ر  

 2 حد بواک حطس الوا یدر دنوک مدآيکيا هکعروتک یرلن | ا اوت

 لوارکا مدروک سودو محطسیا یدتا سصل یدشریا هن روط>

 حط“ نسرعا اطخ هدر نسا رولیب یتکیدا هل شود عودروک |

 هاطنم تجر هج تیار ) مرولیب یکسکیدروک شود هن لب یدتا
 ه دشودنس نعد ( 2> تاذ لک اهنم تلکاف ے6٥ ضراب تءقوذ |

 ط واب ر دوخابو یدییح ندغلوکارق هر ر وک سل هرقرب هک كدروک

 یدشود شا اع کالم نعد هب هم اه نيمز و یدفیج یس هراب

 | ورغوطیدع اتالم یدقاب یهنسرهنالوایسا ید یرسناوح-او

 | شرت ا یداوب هعقاو کیدروک مب هتشا كدلب وس

 نط ها شنح نم نیت رطحا نيو اع فلحا ) یدتا ےس هل و-س |

 هدنهح ره مردن ا نع عد ) سرح ىلا نيا نیبام نکل ش ب رسا مکضرا

 ٠ كن ەن دهرا هک هند رکن كناناو اویح ی سلاو ی: ورود نده هدر کو 0

 || درس هح لها هلا هکر رد هدنفلارا یتاتسک س یکنا كثع دوخان

 لر ی رلکدد شرخندءطوم یرلکدید نیبا بواوا لزات ه نکغاربط

 هدندناجیکیا نع تکدءررب یرلکدید شرخو نیباو رهلوا كلام هی ام

 بودی شا یزوسوب ندی طس همد ر نا سد سد ردءض وم یکیا

 | كك دن دوب جایا هکر دنا لاوعو یداوا نورعو لولم هداب ز

ERطط ی هرکصن دش هسخوا ردکح هد اروهظ یدل ود نامز ع  

 ردکر ک هساواعقاوهرکص لب شعاب لیشل اندک دنک ندایئدنسیدت |

 | یدنیامحطس یمردیک رولاقهدنرللا هشبحلها نع تئثطلس یدنیارصذ

 ن فیس هرکصا دنارا ردبا طض لب ردقنالفو شک هشحلهاقوب

 هداك و رولا ندا هسح نک بودا حورح ندا ندع نر ید

 a یا هدا كرلنا اح .i : یدسشا سعا زاموق یشبح مت

 دنرالا لرلنا یدتباسص) زام قاب جد هدنرالا كرلناقوب یدت ی ۱

 ف ( للا نم خوال هنا یذ یب ) یدتبا ےطسرولا ےک ییکلم نء

 | رانا ى تالهربمغب, لوارولك و ندنیلاعلا براکا هک اب ربمغر رب |

 ۱ یدتا عیطرد ازوهط ندموق یینفربمغد لوایدتارمهثرولا ندنلا ||

 | یکلم نس٤ بو داروهط ندندالوا رمت ن كلام ی رهف ن باا

 هک ینا < 0
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 یرولوا یرخآ كنا دوب 5 دارن رولاو كد هتماق هدنلا یوو كلا

 ۰ دنوک ل وا یل است ق> هکر واوارخآ نوکاوارواوا یلب یدسا عطس

 حالفو تداعس هدنوک لوا حال ص لهاورل:م و موردا مج یب رخاونیلوا

 كکيدليوسوب ابیدشبا رم هذ رارواوا تګ دب «دنوگلوارادسغءورواوب
 (قلفلاو قسغااو قذشلاو یلب)یلب یدتبا عطس ر دیتا طم هعقاورزوس

 حابصو قاهاسبس نالوا هدنتفوبورغو الرد نالوا هدناوا هک ین

 هنملاور دقدصو ق>رازوس مکیدید اکس نوع قاندیآ نالوا هدنتقو
 یس هعقاو كهاشداب ی داک ید نه اک قش نوحردکر ک هساوا عقاو

 هرکصذ دنزب ید فیس یدستا بو داره قفاوم هش ریس لیحطس

 كناو ه دنا یکلم نع ردک رک هسلوا ثنوعم لوسرر هرزوا لدعو ق>

 رد لصژور یدتارصت 3 هل-صفزوراتردکرک هش ارارق هدنهوق

 لوااما ل (تاقيل سانلا ممج و :الولا هيف یرجم موب) یدشا قش
 یسا رب ردلوا عقاو ددعتم یراسبخا كنموق نج ندنروهظ كرورس

 لوا هک ات مدته ماش ه دجرءام ی دعا هکر دیس هصق کبھار ماعوبا

 هکر مدا مولعهربخ ند هناک روماو هنا ثداوح ن درل:هاک لر

 ندلوب مهود مدراو هیاوخ نکیارد یک هدنرزوا هود ی دبا قاندا یآ

 ندمدنک و م داول ه دناباس رکتعرپ یعدنک م دنا وا نوح شک نوقیج

 مدلوا ناور هنفرطرا فن لوا یدنروک شنآ حاقرب ندقاریا مدقروق
 كشنآ لوا یدیعو یرات ھر اشم چ دمدآ نب هک تع اجر مدروک

 زروشاب ودزوح هلبا یلعاتوص هلب رب رب وررونصبا بوروتواهدلرا-:ک
 بوروط یخد"ءود مندواراوسو یدلوا نکید نکید م راب وت هدمادنا

 بناغ ندمرظن تعاج لوا مدنا هغشآ ند هود ی دسلشاب هکعرد

 ندرلناسب مروئغص هنن رلس ر كنعاجو مدا هلبا دئلب زاوآرلبدلوا
 رایدروتوا هدموشراق بور, و مالس اکی ورلب داوارهاظاکب یک ترد

 ید تا کب یسب رب كرلناو ی دیا بیهمو جد تباغب یتروص كرلناو
 رابخاندنراذهاک لر لواات مردیک هماش مدناسض مدنان نسادر یننف

 ن وژرولا ندزس یرابخا یجدرلناو مب دیا مولاهم هنر ند ا

 كلا تودنا ل صاح م دوص ٥ م: کا هب یشک لوا هل راو-ج قح

 تراشا ه رب ندنرل ګا یسهل-ج هلقرادربسخ ینب ندنهنکو تح

 لک بودیا #
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 ندنایعدوص۰ تواوا هج وتم کا ن رلیدید لدشرا هلاع تسلا بو دیا

 | نج یماعوا مدان ر دن كنئک كنس ی دتا نج لوا مدشنا لاوس
 مرولیف نشور چو داش یک رطاخ LS صاعوا یا یدیسا

 ردق و لش e هدا رک رپ توط ندس ها یسک یوئوط نامرفر

 نایفرو#* ناف تارخ ن ا اس هلناراب نایک ود ندا” مردبا نيعو |[

 هک هشناق كنشیکر اهروس یرا هودربساا عب رسوالب یا هک هیهسوک ||
 1 لر او كل رلعصان و هوا یزرعا لرل حاق نو هدهÙو لزرداهب یثک لوا ۱

 مدیا رها ترا هسقلخ هک هلوا لزان م الکرب ن دنا -آهیلا هلوا یرکب |ا
 هلا فاو هقاط دایقناراهم هنن رلنرو كرانالوا شک: درکو قاخ 1 و |
 هصع یالامعد ق> اهم سماعولا یا هلی سوماخ ی رلیهابوس |!

 نیس و یرلئدنامم هش رب رو یرلتموادم دلظو قسف كلخ ردشمروتک ||

 ییجداتسکشی هرس اک اودرمص ایقرلهراب وو رل هدا توعد هکر دک |

 ررراب وق ودنا توع د ب؛ رو نع لوا اب مدتا ن ردا ماعوا |

 ف ارش ین لبالک ) یدتا نج ل وا ردیمهاشداب رب یشک كکیدید ||
 قابس مدتنا نب (یفانم دبع ن مشاه یب نم فانکالا ًاطوم فاو رک |

 ید نج نس هدا نان ید یفاصوا هکر دیم نکع م دندنا مواعم

 رهمو ی دسلبا ناپ ینلنایو لکش كنرمضح لوا بوروط سب یب |ا
 هلدلناسآ نح ندور دةج هلوا یا یدغاو یرب و ناشن ندتتوب |

 وبا یاو هلو تداعس هدیا ادا کا هکوک رهوردکح هروتک هیانروا

 ییسجردشعشا ندمارک هک الم مرلقاوق یرزوس مکیدلپ وسوب اکس ماع |ا

 نادعرظن هللا یراتفر حوا نالوا هدشاب موءااقو یدلب وس یژزوسو |)

 ییسشاب لو حابصلا ىلع بولاق هدا زم لوا هجك لوا یدلوا باغ ||

 رورمس لوا دو ۴# مداک هماکءبونود ندارا لوانا هو مدلوب |[
 ندبلطاادبعیسیرب ندنس هلج هطاص تامانم ندا تلالد هندوحو ||

 مدروکلاكوه ٌدعقاورپ مدیار و وا هدر نوکرب ىدتا هکرد ورم :

 ریشام مب هنهاک م دراو هام یس دنه اک كش رقو م دنا وا مدفروق ||

 یدلوارفتم هل و نور كر هکر داوا عفاو هن ءرع دیس مز بوروک یم! دلوا

 یدلبا لاوس ندلاح تیفیکو د ی دتا تباصا یو ریعر اکاابع |

 كحافا لواو ید اوا تبا جاغآر ندعلص مدروک هدع هعفاو مدشا نب

 بک



 یدنوط یی رغعو قرش ماسعیراذادو و یرالاد بوش را هاعسآ یشاب

 برعو ی دیاراو هرو كشاو ڪک شش هکندیاراورورپ « دناو

 یکدکوم و یرول ك-جاغا لوا مدیمدو رلیدتا م دم هرون لوا مو
 كدا لوا هکهدروکیموقرب نا دئس هةناط شی رقو یدرواوا هدا ز
 یا لوا ید موقرپ ندسشپ رقورایدلراص هننرافدادوب وه راد

 ندنا جج هکیناوجرب مدروکر بدلو نیس هجاغا لوانوچرلپ دید كمك

 یدلیاعنءیموقلوا بواکیدرغوب مکیدروک هسوآ لرورشوخ وور بوح
 لوا هکمدنزوا یدلاق هن ز زا یرلثاآ بور ارح ی رزوک كرل زاو

 ناوج لوا م دد رک هسلآ باص ےک ندروو و مالا هش ندرول

 | مدنا واو م دقرود سد رارولارلتاساب هتغاد وب و هنلاد كج اغاوب یدتا

 كلەئھاک هکمدروک م داب وس 4 هنهاک یی هءقاوول نوح ردنا با طا ادع

 | قرشم لا هک هاک یشکرب ندکلص كنس هکیدتاویداوارمغ:م يکنر

 را هل وا دافنءو میطء اکا یلکود ل اع قاخو ابا تءهوکح> هب رغءو |ا

 ندهنیهج *هلیق هدنماا تیلهاحی دناهکر د و ره ند نهج" رن رع) |

 هیذکع بوقیج هلبا یدصق یا ز هللا تب هلتع اجر ند وف یدنک |

 رهاطو عطاتسروئر ند هک تب هکهدروک ههقاورپ هک رب هدر: داک

 ندنسایض كرو لوا برب لبج هکلب وش یدلوارمشننمو عفت ره بواوا

 | تعغقنا) یدبارید هکمدتشا ینب زاوآ تصر ندرون لوا یدنروک |[
 هباض رو لوا هرکصادنا ( ءادلالا عتاخ ثعب وءايضاا عطسو لطاا |

 ررمصق كا رارهش اخو هرم > دکل, وش ی دتاشاب هغەارداب و

 ترسکو مال سالارهط) هکیدیارد صدر و مدروسک ین رلءارم و |

 شل رق مدته غ اراب مدنا وا توقروق سد (ماحرالاتاصوو مانصالا

 رادربخ یرلنا ن د هعقاوو ردک رک هساوا مفاو بد رغ مارب :دنوبارا

 هربهر حا دنامز حاقر قدراو هره هلو ی دنک ولو د نوجو مدا

 م: رلیدیدردبا یساوعد توبن یدلوا ادیب رار ماندجا هکی دشر اربخ

 لاحرد م دشا یربخو ن یدما ینداس لس هناصوب هیهج مابا

 یگ دک ب وروک کر ادت لو و مدتا تسکش یو بوراو هر هلا و

 ضرع نب روضح یهعقاو مکیدروک و مدردشرباهتءهزالء رور لوا
 دم السا یرلناو هدابع عج سم رعب 1 یدتا ترمه لوا مدا

 PE TREE رس ی نا سم
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 تداسع هب یلاعت یادخو ماحزا ؟هلصو امد نع> هرلناو مردا توعد

 ۱ هدیا تباحا هت وعد مب دکعآ ره مر داماو د لدا ماتنصا رو

 یاردناکم كلا منهج هرتسوک نایصعو دانع هکیآرهور دکنا تج

 ن هلق نیما ندالوه نهج ییسیلاس قحاتروتک ناسا اکب ورع

 لال مدرونک ناعا ( هللالوسر كناو هللا الا هال نآ دهشا) مدنتا

 قوح ندماوقا یسعمو هحرکا هراس تاکیدرونک كنس ندمارحو

eلوا« دنکهدتا عاتسا یربسخ لوا هرئصادنورواک حوک  

 هکمدتا ضرع کا ی رل لوا م دیسک د تان حاق رهدنفح كتربّضح

 || كرات لواراعحالا ةهل ل نناوق> هللاناب تدهش (رعش )ردرلت و

 9۶ داک دا دعب ثعولاكيلا بوجا 9۶ رحاههرازالا یاس نع ترعسو

 ۶#كرابطا قوف ساسنلاكيلع لوسر ۶# دلاوواسفن س انلاربخا بیمعال

 تایص يشمل و ه ص نر ورع اب كيابحم یدتا نرمطح

 لهاردرلنلتف صوص تارهاظ تامارک و تارها تار هنرضطوا

 ۱ یلکود س و هيلع یاسمن هللا یلص هرافطصم دع هک ردرلذء د قداعح

 | هحونرکارلیدروسکورابا ن دنسلکودورایدرب و تاز "لرلربمفیب
 | هلوا یراج هرزوا یی وص نافوطان هک هسارل,دروب تمارک ی هنیفس

 هرزواوصان هکر لی دایقرهسم یشاط هتاسو هیلع هلنا یلص رع ریمغب مزب

 هکتنر داد | كرو شاط ندکعرو هایفسهرزواوصو ی دل ءا ناور

 دم رکع ی دروس نوع د اعا یهج وا هکنوک لوا هکر دخل وا تاور

 و هیاع امت هلا لص تالو ر ید د عهر ونک ن اعا کات س وک ر کر

 لواو یدنا لامالام هللاوصهکب داراو لوکرپ ندعي ر دقرب هدنسوشراق

 لوش یرو یدشا ترضح ی دیاراوراشاط « دنفارطا تالو کک

 لوا جد هه رکحع ید ی دتا توعد نس دجراو هاو شاط

 شاتنط وا م دلا ی ددردنا توعد د یس توراو ها شاطا

 لوا بو اکو ید-اوا یراج ندنزو كنوص لوا بولک هتکرح
 هدنرژواوص كشانط هکر دعولعمو یدروط ه دنسوشراق كنرضح

 ونا هيه ر ارکاور دا ند س همو روا كب دن و ك> اغا یسورو

 دع یدالوا ر داق هکع ارث بوسقا یا هک هدواراید ایف رم
 تمارکح ی هب رم لواسو 1۶-4 ی است هلا لص را ةط صم
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 هه ص لوا لب دم نالوا هدسنلا كت مط لوا د کس رلب دتا

 كلام ن سا هکر د-ثاک هدنباور ید ارت ا شنآ اکا هک یدشرا
 ممد اخر رورس لوا هرکصا دمامط و یدلطا یفایص هر فح لوا

 یرلقدقا شا !یلیدنملوا ترضحرلد دروتکل یدنیریکرب هکیدرود |

 شنا هله = ور ک1 یدراعیح یییدنم لواندشف آهرکص یدلیاافلا هرو 7

 یدیشلق كاپ توردیک ساب ورک كلیدتموا شثآ نجا یدیشماعا رثا |
 هک هک با طح ندنف رط ق و 1م هج هدتمافزور کرد و

 دو اب یی ديد هاب قاب کب دید قاب كلا لوا عیطم ه٣ يما در ۱

 مز هتساارلبدتبا تمارک قعق اوص ندشاط همالسااهیلعیسورکاو |

 ردشفرا تو رز راد دن وط یازرا ق اوص ندنرلهراب هک ریهعپ 1

 یاعد هللا ید ند راصدا هل ا دبع ن راجو ند دوعس»ه ن هللا دبع هک ٤

 تب اک ش هرضط وا ن دعقل زس وص قلخ هدنسازرغ هد دح 1 مهع ۱

 بول رآنارا ردیراووصرادقهرب هدهسوگ رب لروک یدناترض> راد دتا ٩

 ےس اکرب کی ترص> راد درونک هن رظن كارمض> تواو وصرادععر ۱

 هرگا هک لوا یا كرامو یدوف هنحا هساک یب وصلوا بودبا باط :

 روهطاا لع ) یدتا هرکصندنا یدرافیح نوناش اق ندراکیبهکتا |
 لوا ۳ یدتا ما هل الب تروح هد اورو ( هللا ن ةكربلاو كرالا ۱

 راد دا ندوص لوا یساکود رای دلکقاخ نودنا ادن لالب هلاک |

 یشک كيب زوب رکاو دیا یشک زویشب تدر یدشارباج یک دارای کشا |ا

 ند ردو ند:اك وص هکر دررفهویدردرا تاک وص لوا ھن قدالوا 1

 ن دئسلوا ناور بوةیج ندق اریطو ندش اط یسلوا ناور بوح 1

 قمرا هح ارشع هان نداعع *م رحم ۾ ریه حاص رکا و ر) رد,گا ١

 ەز و سود لع یلاعت هللا یلص .زع رمو مز ه-وارلو در و تعارک ۱

 یحاغا امرخرب ندنجوک روا كن هودرپ ات یدلبا اع د هک راد دنوط یتازرا

 راد, ندهویه لوارللوا راح هدسلحواو یدرب و هویم لاخلا یف بوت |
 یسامرخ كن هل لوا یدیاررقم یناعا هدهللا لع هکیک ره ندرلناس |

 امرخلوا هدنرغا كلا یدیارفاک هکو رهو یدا دذا تاعغب هنفاذم كلا

 ا
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 زوس هطاص ىس هفان كاا ص هک ردلوا یتدیسا رب و) یداواساط

 یدلبوسزوسرارکترارکنهود سو هیلع یلاعت هللا لص هز رم مغ مزو یدل وس

 رورس لوا هک ردشلوا دراو هدرابخا هک ردلوا یار ند هلج لوا

 مب هللا لوس راب یدتنا بوراو نیو اکا هودرپ ءاک ان یدبا هد رفسرپ
 | هدناهکب دعش مدلوا ربیت یدلبا لامعتسا یب وربندن امز ردقوب میحاص

 | هللالو-سر نس هلبق صالخ یتبات مدنفص اکس بواکمسا قلزاغوب ین |ا
 | هنن روح بوردلوکم دآ هنبحاص كن هود لوا سو هیلع ییاتهللاییص

 تنم هشناج ید یشک لوا یدید هلشغاپ اکب یب هودوب و یدنرونک

 یھ بیبس یهود لوا ترضح یدلشغاب هنر ضح یهود لوا بواب |
 هک هساا راپ دابق رسم یداب هعال-اا هیلع ن ایر کاو ) یدلبا دازآ

 | هدنآرقمکتن یدیا رروتک هلوب ق-ابآرب یتتخت كنا هدم اشخاو حابص
 قطر هرو رد لوا ( رهش اتهغ اورو رهش اقر 8 )رد یلزوت |
 بوراقیج هناعآ تاق ید یا هدنرادقهرب كن هک هکر لب دلبف یتازرا ||

 صرباوهکا ءاراوتاوما ءایحاهمالسلا هیلعاسع او ) یدرونک ورک

 یرد یاب رپ ق الغوا ولرهز ید ,نکربمغب مزب هوا راددرویپاطع
 ذاعههکر د وره ی دید ( موعسیناف نم لک اال) هترمض> لو اترایدلیق
 صر هدنسولهد كدام رل دتا هتروع لوا یدیشلا تروعرارفعنا

 یدععبا فاز هللا ذاعم واک تهارک ندنا هتروعلوا ردراو یجح ز

 قا اح تروص بواک هاو قداصربمغب ەد ق ذاح بط ذاسعم

 یدجآ یتسواهب ذاع ات یدر ویب ترضح یدابا ضرع هترضخغوا
 حس هل-غاموج لوا نا نالوا صر بولا قاموجر هنلاترضحو
 | هناق ترمضح توعر هکر رد او ) یدلوا لئاز یصرب لاخاف یدلبا

 كناو یدرونک هی ده طاسکت یتس؛تورق رادقمر و عا لوطرپ بواک

 یرازوک ك زق لوا یدیشعوط نس زوک ندانا هک یدیاراو یزقرهدشا

 یدافصیب رازوک كنا هلا كرابم ترمضح یدلبا سا لا یتلواوبا

 ندرورمسلوا «د-عوئوب و یداک هن رب یرسصب رول لزق لوا لالا یف |
 لوا )= ضەب و رولوا مولعم بب رقنع مکتنردشلوا عقاو زم قوج

 ی دلک هروهظ هر كب حوا جد تعاجرب و هزه” كب ندرورس

 ر هر ق وح ند و تام الو نا رم هدانک وب و ردرل عدد
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 یداقو كع زر ع ف و تعا و تدالو لرورسلوا رلتم العو

 TE درس لوا هد اصکب رس و ردشعاوا ناب و و هنت

 ینامت هاء اش ناردکر ک هذلوارک د ځد یر ادة مر ندن تاع او تاز |
 كم الساا هيلع یسوم نو> ردن ًأرفردیت E مظعا هک لوا “رڪ” 2«

 ی لرم لرل ایس هدر كلا سد یدمابلاغ حس هدنراارا ېلخ یسهنامز

 ناق نوص لرل يطرد و یک كءیا قش نارد یدیاندسنحلوا نوعا در

 یک هنسن یلاثما كناو یک ق لوا با هی هبحیساصعیجدو یک قاوا ||

 هرم كنایذدا بااغ بط (عهدنرلارا یل خ یسهز امز كم السلا هيلع یسع و

 یک ص واو هکا ءارا و یتوم ءایحا ی داوا ندسنج لوا یخ د یس

 تعالب وتحاصخنوچ هدننامزاسو هيلع یاعت هللا صرع ربمعب مرو

 یدیاربتعمو بلا هدنا را قلخ یال دوا د بیک ارت ءاشیدا ندرنو یظدو ّ

 هد الت تاهنو تی ار تا هکبدروتک مالکرب هرل:ارورس لوا

 اخ ندلم لب وطتو نانطاو هدانعم تز مو ظل تل ارح لاکو ىدا |

 ما را حا هرزوا یه جو باوصو قد صو یراع نداع زاحاو راصتحاو

 ی ونع یوهبنآ روماو هل .هسم لاوحاو لمس لسرو انا رسو ھور اس

 فالتخاو فد رګ یدمع وا یوهلاشم نم الت كي هوك راعطقو الصا

 قاب هرزوا تافصو كد هتما-.قات تولوا ظودحو نوصم ندصدات و

 ( دانش ص هرو اوت فر نوح ندنهح روا و و زة ااف

 تحاصف ندعم یو شارفک هک دوجواب یدلاص هلواو هلاع یسادص |8

 ساک ا نأرقو راد درا هرزوا ا هم ۵م سه لاکو تم الو

 ی راه دصراعم هرورمداا تویلوا ا هب هضراعم یدنا ند یی 1

 هد هدناعموب و راد داو لودع هاتوه راع ند هضراعم بول و5ندلا

 یطار هنسعد داوا جارابو بهت كن رللامو هنعدل وا رس سا كن رات رد

 یرل.ّضءد یدلوا رهاط دل اع قاخ یلکود یرگ كرلتا هک هلل وشرلد داوا :

 تواوا درد لص كمرونک ییلثع لراصورو-ب ندنآرف بودا یقلایعب ْ

 یهود یک س اذک ءے(ےسم راد داوا یو رع» هلا عفو یاوسر ْ

 هدنرخاوا كاب یککیا رکتیدروتک هدر نم تانک هجو بیک ارت

ESTEE 

 ات سس

 ےہ راعم هلاکو هو دروس تاذک ۶ رژیم هکر رد اویدانارو معیر د ۱

TOO OT میت 



 ناول: ر رولو بثذ هللیفااام لارداامو لفل امل: رفا

 یه رد و ارت N وا Oe رو
 ردع“ | هنعک مکر دب ےل دلوا هراب یکتا كار ؟ید * هر ¥ یدلوا

 رگ ناو ساو ناودوعس ناو ن دلا طا ن لع نینولارما

 اع هللا یضر ن دط٥ نربجوناعان ةهشدحو ندکلامن ساو

 لسو هيلع یاس هللا لص ادخ لوسرراکرشهرا دعا هک نیعجا مهنع

 قداص ه دنساوعد توبن رک اداب رابدتنا بواوا عسچ تواک هاو

 میسردبا هلب وا ی دتا ترضح لبق ه راپ یکیا ییآ یهدک وک كیا

 هاعد لارورمس لوا سد ز ریروتک یلب رايد ارلنازم درر وتک ناسعا

iهلا یعامراب دک هدتاورر و یدانا یابد الا یقح بور د- ]اق  

 هد ےک هراب رب بواوا هراپ ینا یآ مدنام» یدلبا تراتشا ا یا
 ها ل قد ۶ ناو تلخ وبا هدرا و یدلاو
 تااوررب و ) اودهشا ن الفا و نالفاب هکیدردنا اد سو هيلع یلا-ءآ

 ساو انصر و هرزوا یغاط ناعةیعق قصار كيآ هکر داوا ید

 یداواهراب یکیا یآ هکر دلوا ید تماوررپ و) یدنروک هرزوا یغاط
 شد رق سد راد روک ندسارا كنهراب کیا لوا نغا طارح هکلب وش

 یدعارش»مزب دڅ رل دعا یرلیضءد و یدتارک» هزب د رادع ا یوق

 لدا لاوس ن درا رفع س رداکدرداق هکع اره هلاع یلکو د هساا

 هک فال الا و ردق داصد# هک تال هدا راددروک ی هتل وب یجدرانارکا |

 یاوحاو ندراناش رفرل, داکرارفاس ندنقارطا هکم نوحردرحاسدج |

 شیر و یدلواهراب یا یالدروک هک نالفرلب دشارلٌارلبدتنا لاوس

 هعاساا تبّتق۱) ی داوا لا تباوب سب ردشمناره-هبادجشراب دتا

 ۳ برهم ےل ریس رههاولوش واوضرمب ةبآ اورپ ناورملا قشناو
 یدیشعوط نوک لوا هک فطر ند هماع لها هدعادولا ۀح رک ر داون

 مو ن لفط یا یدنبا ترض>رایدتلبا هنناو لسو هيلع هللالصربمغی

 ی ی دتا ترضح نعادخ لوسر یدتنا لعط لوا

 یدایوس هصضرا یتامز یملکنات لسفط لوا هرکصن دنا كيف هللا كراب

 سابع ناو هل مارکید هم ۶ ۰ ی درارد هما ارام اکاو
 هکر لدتا تیاور اب نام هلایضر مرا ند زو یردخ دیسولاو ||

 هک یا # تم
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 ها کک ان یدردیک بوک ه دارعکرب لسو هيلع یادت هللا صرب مغ

 ها طا ترضح هللا لو سرا یدیاردبایدستشا ینب زاوآ كص
 هکیدروک یدرو طاتحا بودبا تقد هرکصذ دنایدمر وک هسوک بوقا
 اشا ےہ كيکل وارل ديل هثس دشوک كنعح رب یی سن وهآر

 رد هن كتجاحبوراو هثناق كلا ترمض>لک ها مع هللا لوسراب یدتدا

 تا صال یب ردراو مراورواب يکا هدعاطوش یدتا كيک یدید

 یدشا نرضح ع هاك ا كنسورک وب ه ر نما یرلنا بوراوات

 نوسایق تذعم لاذع كراشع ن اهن قح یدشا كيک نسم رواک

 توراو ودا یدر ول اص ۵ و-ھآ لوا رورس لوا سیا رک کا

 كح اصو یدلع ا ىلا ترضح ی داکو رک ب ورز ما ی رایر واب
 لوا یشک لوا هدأ دازآ یو-هآ لوا هکر دتا کالبد بوراو ةا

 یدبار دیک نود رکس كيک لوا ی درب وبلا ص بوزوج یتغا كن وهآ

 رکید هزه 9 . یدنارید (هللالوسر كناو هللاالا هلاالنادهشا)و

 هک رردا تیاور مهذع یلاعت هللا یر ندرعن هللادبعو ندسابع نا

 هنس اخ تودنادیصراکر یارعا لوا نوکر یداراو یارعا دایصرب

 نکیارولکهداوب هب هلا یلایعو لها هدا نا ۳ نویلزاغولایدرووک

 باوجرلبدلوا عج نوجا هنءوروک وب هکیدتیا لاّوسیدلک تسار هنعاجر

 كلا قلح نوعلنار دنا یساوسعد توس هللادبعن دج هکر ادر و

 یدتا تولوقوص ندثارا كنعاج لواییارعارل.دلوا عجب هم رزوا

 نامعا اکسراک وات ن زرمروتک ناءا اکسس ن نوڪ ی عو تالدا

 قج اقراک یدنآ هثکوا كترضلوا بوراقیح یراک لواو هیمرونک

 یدنودورک ر اک ( لبقا بضاااهبا )ی دتا ترضح یدئوط یولوب

 (كيدسو كبیل) هلعصف *ییرع ن اسارلک (بضال) ید تیا ترضح
 یدتا ترضحراب دشا ےھف ماسک نو دیشارلنلوارضاح هکلب وش یدد

 ردهدناسآیسرع كا هکهرابط هیادخ لوا یدتارلک نسرامط دیک

 با ذعورد ه دنج ی-جرورد هدا رد یو رد هدر یدطاس كناو

 كالا بر یدساراک میک نب یدتا ترمضحرد ہ دع 4ج ییاشعو

 راندا قیدصت یسرولوب حالفوزوف نسغ اخ لررپمغی و نسیلوسر
 تاکو ن درلک نوج ییارعارلندا بیذکت تسرولاقراکنا زورساخو

 1 یدتشا
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 بلطجد هاسلر هرکصاد هنا ەھ ول یدتاویذلواربه* ی دّتشا

 ه دع كنادهشاو هلكیرشال هدحو هللاالا هلال نادهشا ) نیزعا

 ادخردقفاوم همتنالسع مرسو هياط محا هدنداهشوب و ( هلوسزو

 ندنساکب مدقا ن دنوب هدضرا هجو هدم ےب ها لوسسراب نوح

 ندماناو ندعالوفو ندمزوک ى“ ,دلاهکب رو یدیغ :وب هسوگرب ضغبا

 ی ددا ترضح لوا ید د مروس هدا ز ندهدالواو لهاو نږ ااو

 یارعا لوا هکردسلوا خد تیاوررب و) (یكاده یذلا هد ۱)
 (رعش) یدوقوا ی رعشوب هرکصن دک دت ارارقا قتلاسر كنرض>

 ن دال تعرش # اداه تک ر وبذا ده٥ تک روبف# قداصكنا لوا نوسراب الا

 ۶ لس ممربخ اد و وع دمريخ ایف# رغا وطار | لاثماک ان دبع#امدعب همین ا

 تصصاو *#محطاو هللانم ناهربب تبتا # ایعاد كيل سالام نجلا ىلا
 تکرو و # اتیمو ایح لاوحالا  تکروبف # ايءار لوقلا قداص انيف

 بودبا باطخ هثنارا ترمضح هرکصتدنا # شان تکرو و ادواوم |

 یا ی لسیعع رکد رم و یدید كدا مع لعا نآ رو هی ۱ رعاو

 مدیشاوا قیفر هئرضح لوا هدرفسرب یدتنا هثع یلاعت هللایطر بلاط
 یسر ) مدروک هر حاقرب ندنرمططوا ه د هام كدر کیا
 هت [قكترضح لوا یدیغو عوص میش مد ا صوص هکب دا لوا ۱

 یدتیا ترمضح یدلوا بلاغاکب قارسوص هللالوسراب مدا بوراو ||

 مدا یک یھب دروس كنرمصح لوا سد هتساوص ندناوراو هعاطوش |ا

 ندنءالک كیلاعت قح هل وس هربمغ راو یدتیا بولک هناسا ع اط لوا

 كنادخ و ربندیلنبدا مولعم نبا (:راجعاو سانلا اهدوقویتلاراثلا اوفتا
 لوا هکیدا لوا یسجلدا) یدالاقوص هدش هکمدالغاردقاوا ندنفوخ |

 ندنرظد هاو هدنا تحاح یاصف هکنداید هدسآ ون لوارورس

 جاقرپ هدارڪګ لواو یدیغو ید هاش رب كح هدناروتسم فود :

 مدنامش (یتوتسا) یدتیا بودا باطخ هرلنا ترمض> ید اراورلج اغا
 تورتک هما كنا ترض >رلبدلوا یل اثم هبق بولک هرب رب راجاغا لوا

 ه دا لد شرا هءضومر هکیدیا لوا یسیجوا) یدایا تجاح ءاض

 كترض = بولاق دک د روک یترمضح هود لوا یدرروط بوک وچ هودرب
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 هللا لوسرأب یدتبا هودلوارد 4 لات اکش ید ترم ةه> یدلبا یرازو

 یاس ق> هکمراقروفن وررو وا بولان ند نب زاغوسلاب مود مب

 یهن ن دوف لوا بو درونکیمو- لوارورس لوا هدیا ناذع هرلنا

 ید چاق ن ددروفرب كبکرب هکرد ورمرکید "رم 9 . یدروسیب
 یدیاراقاب درو بواوا لسخاد هعرح كک یدشود هدرا ید درو اا

 ۸-مرخو برحن نایفسوبا ید ارروط هدساس هرمیط كمرح دروقو

 ندااحود یدتا دروفرلدابا چل تودا ه دهاشم یلاحوبلفو نبا

 ار زردکر بس ندر ملاح مزب نکلاح رس هکوپ لاحوزسردبا یم بچن
 هن زوس نویعا تباجااک ارسردا توعد هنایاو دیحو یزسد#

 قاوق رب ج هور دشم امروک لدم كنارک ؛ رب ج ه نوهع>ادخ وز هرکی نماشا

 هداز ید یرابچت كا هم رو نایفسوداردشم اعسا ن ییفصو كف كنا

 رایدعیاراھظا هب هسع ۲ یه یلاو> | تروصوب ندنرادسح تاغ بواوا

 | دیعهرکید رغم ل رلیدلب وس هرکصن دنراک دشرپا هءالسا تاودات

 یاس هللاللص هللالوسر هکر دنا تاور هذع لات یر دی ززبا

 یلامتهللا یضر هلام عنب ناععو قورافرعو قلدصر 5 وبا سو هیاع

 رییط و ییعرلت اوا هل هدناوررب و یدما هرزوا ی ءاطارح مهند

 یدنیا ترضح ی داک هبهزراو تک رح یغاطارح سب یدیا رب زو
 ۱ الا ر دلکدرا هسعآ نالوا ۴ نو ایه هکلاوا مدا ارح یا

 هللا یطریرافغ رذوبا رکید "هرم 2 ر ددیهشاب و قددصا وریمغس اب :

 یدرروئوا هدعضوم رد و هیاع هللا یصریمغب هکر دنا تاور هنع

 هئاد یدب ندر ترمضحرلیدما هدتناب كنرمض)ط وا ناسععورعورکب وبا |

 ۱ هدنلا درام كرورس لواراش اط لوا یدلا یر هراب ساط قاقوا |

 | یسهلا یسورآ لاب در دیشلایسادص یی كنازب و یدراردیا بس

 رلنایدوفهرب ن دلا ا ایدررد,اهلانهد:لاذم |

 راشاط لوا یدرب و هنلا كل رکب وبا بولا هلا هنن هرکصت دنارل,دلوا تکاس

 یجدهدنلا كرلنایدرب وهنلا كن عورعرابدنب حبس هن هرزو | یاس ل اونم

 هدنباتک ماندیهع ردند هةنح ءال رباکا هکیلاس روکشویا رای دلب| بسا

 لواترضح ىدا هلس هلاترم> هدا لوا جد يلع هکر دشهروتک

 او هللا ناحس) بودی سل هننیدرب ولادك لء یرلشاط

 هک رابدید €
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 | دردوا یدد لا هکیلا ی دنس بوروج هرذ وارو رمس لوارلید.د

 لاؤ رذ واراد حست .دنلا لرذوبا نکل یدلا هنلا یراشاط لوا
 ہدملا منب بودیا چاہ دنا كرلنوب راشاطوب هکر دندن هللا لوس راب هکیدت ۲
 رار هلان دشاریافلخ هک: سراب د نسرذ ااا ید: اترمضح ی دعنا محیبسب

 هک ردا تباو ر هنعیلاعت هللا ی ط ر بصل ان هلن رپ رکىد رڪ” ) نسهلوا

 تواوا نام س٥ هللا لوسرا یدتنا بواک ییارعارپ هنناق تالوسر ترضح

 ع ول هن ۳ دعا e هواه دابز میه هک انزنسوک هزر اکب ردمپاک

 ترضحروتک هکناق بو دیا توعد یباغاوب یدتنا یبارعانسراید هز
 ارعا نوسلک لب وس ه>اغا لوا ندمرغا م ید-ءاراو یدتا

 لیق تباحا هنو هد رسا یس ادخ لوسر ی دتا بوراو ها حاغا لوا

 یی راکوک نالوا هد دناج لوا بودیا لم هندناجرب حاغا لوا مدنا
 نر راکوک نالوا هدفرطاوا بونود جد هشناحر و یدراب وڌ ندر,

 مالسلا ) یدناو یدشرا هنتاق ترمض> بواکهراتفرو یدراب وة جد

 اا ( یسح یسح) بوروک یلاحو ییارعا ( هللا لورا كلف
 || یکی دنات ید تا ما هجاغا لوارورس لواهرکصا دنا ی دید رغد: رتب

 | یل دنهللایطر سایعنارکید رھ *) . یدابارارقلوالاک بوراو هر

 كس یدتا ںواک هث اق نرمّضح یشل رب هک ردنا تباور امهنع

 | امرخوب یدتا ترمضح هاب ندن یهبدلوا یربمغپ كايلاسءد قح
 ! هج اسر د هسرواک تودناتاجارکا 3 هدا توعد ییادوش كنحاغا

 ترمضح لوا سد م ردا یل: ید ییارعا نسسم ردناتداه ش

 هشاف ترضط وانوهلاق ندرب و یدشودهرب قدوبلوایدیدلک هغادوب

 یدراو هنن اکم هن یادوالوا ی دتا مما هنن رورمس لوا سد یدشرا

 ]| هد ہیک یاوک ارقرب هدنس ارع ف اط ۳ رد و رکدد "رم ¢

 || هردسر هلي هبلغ وقت وا یدردیک بولوا راوس هنتسرد رورمس لوا

 كنا ترضح بودا و یکیا حاغا لوا مدنامش یداک هالا تئجاغا

 ینبدلواتالوبییا جاغالوا هکر ردباو یدتک بوسک هلتءالع ندنسارا
 | هلادبع نرباج رکید رع ۳ راد یشلا :ردساکاو یدلاو هدلاح
 م دقمزاق قدنخ ی دتا هکر د وره امهنعیاعت هللا طر ندب راصنا

 لوا نوکرپ لدنارلشیا شدا مسو هیلع یاعت هنا یلص هللا ادخ لوسر

 زور هد مو مدلبا هدهاشمیربا قلح هدنس هرمشل راه كرورس
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 ك#او روغوت بودوک وا هب را عاصر مدتا هءواخ یداراو یعالغوا

 هعاتسحاو م دون و مدا زاغوب یغالغوا لوا بولاق دن روڈس

 | یدیشاوا لوغشم هتحارسا بوقیح ندنسلا قدنخ رورس لوا هکنش

 | رغ جاقرپمرلبد مدلیا بدر ماعط قجازا هللالوسراب مدنیابوراو هنلاق |
 | رد هتسدرادعم هل كماءطیدت | نرم طح نسهرو هدر مدقهلب رلوشک

 | رشک ) یدخا ترمطح مدرداب هل مضل وا ني راده كماعط دن |ا

 ندقاحواینکلعوج قالغوا لواهجراو زبات هل وس هکنوت اخراو (بیط |

 | هاا بوئود هرکصندنا نوسس اموق هرونت یریجخو نوسم ردنا |
 بوراو سب ( مکباله.* اروسمکل عنص راج نا قدشالهاا ( یدتا :

 مولاخررویلک هلآ قدنخ لها ما ترمضح هک اکسیاو مدتا هءولاخ |"

 مدننان یع دنا لاوساکس یکیدنارادعم هن كءاءط ترضح لوایدتا |

 ت رضح نوجر دعا یلوسرو ادخ هع مع یدتاغوناخ یدتیا یلب |[

 ماحدزا نکلو كلوالخاد كلکیدتبا هةاخ یدرورب فد مشق همهناخ |

 هن رب ره ندنرأب یزرغآ كرابع نوراو هنشاب چو تالموجح سد گعدا

 | بوسکی کا نوجو یدوقوا یماع د تکرب هن رارزواو یدلبا اقا |
 | هد هاو و ید رافیح ندرو کما هللا رام یدشد و قدوق هروخت ْ

 و یدکود ش او تا هنن ر ژواو یدل هراب
 یدنروئوا روا رتوا قسلح

 | یرویب یدغلاق ندنشاب رونو كلم وچ نوچ وراب دی ودو راب دی ماعطا |
 یدرونکو را قلخ نالق یاب هن كنروا یی ارغا كرونئو تکلموجات |[

 راد دب وط توس نان لوا رلد دما ۸ رقهکب هکو ذنخ لها

 || كالم وچ لوا ناک اک یدلک هنشاب روو تالعوحه رورس لوا نوج |[

 هک کریو «لوشکو قو نکیب یدتبا سب ىدا واوط هللا شاو كماروتتو |
 نان لوا درب سپ ردرلاک د لاح ند-ةلحاو قلطق قلخ هدمالاوب |
 | مز رورس لوا نوح كدر ذنوک هراوشکو ق یرغو لد نعدنک ندشآ و ٤

 رکید "هرم ۷# یدنکو د خد ماعط ی وعیح ندنمهناخ :

 | ه دنکنج دحامرذ ےب هکردا تیاور یراصناهلادبعن رب اجەنب |

 | ینامز كمرشویدامرخ نوج یدیشلاق حروبقوج ندناو یدلوا دیهش |[
 قییصتود دنشوراد دتسا نب رلعح ندش ںواک یرابحاص حرود یداک

 هدنس ارا زکیرب رب ع هر و هرس ییلوصح كار هلج مدتنان ریدلپا ۱

 هک هزکیراقح
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 رلب دعا لوو نکیکحلا ندش و رکا بو دا نعسق هر وک گی رلوح ۱

 ترضطوامدتیا بلط مدرن بوراو هنا لسو هبلع یلاعت هللا یلص رپ مغ

 قس امرخ نالوا لصاح ندنغا كراج نودنا توعد ین: رابحاص ید

 یی رادقمرب كراچروب دوخاب و دیاماستقا هجگرادقم زکب راجروب بولا
 | یدتیا اکب ترضحرلیذع | لوبقرانا یدروب سام اویدتالرف هداهنورف
 | كنرضح بوراو تیانیفب هقشاب های ینصرهندنسامرخ تاکغاب رو

 یتربضح یرلیحاص جروب یدلک ترضح سپ مدستا یک یی دروب
 ا لوا سو هيلع یلاعت هلل | لص هللا لوسررلب دتبا تاقد هدا زاکب هدکروک

 | هنر زوا كنغي لواویدلبارود هرکج وانفارطا كنب ر كنب رلتغدامرخ

 | هنرپ ره بوج وا ندنغد لوا بورغاح ین رابحاسص جروب و یدروتوا
 | هلاح عراف یربغو ی دل وا ادا یرلجروب كعردب هلجأت یدر و

 || هرلنادبوجلوا لرورم لوا هک: دنروک لب وا هي زوک م بو یدلاق هل وش
 | هکردلوایدتباورر و )یدباشعااس | امرخ راب وک ندنف یکی دری و

 | هکرددب و رم رکید زعم یدلاق یاب امرخقسو جوانواندنغی لوا
 | هللا كرابم نس هق را كنویف مصقرپ سو هیلعیلاعا ی بص هللا لوسر

 كلا ترضح یدل وط هل ادوس یر هم تنویق لوا مدنا یدافص

 رع رم یدرحا جد هش دتصرکب واو یدحما بوغاص ی دوس

 0 لوسر ترضح هکر دبا تباور هئع یاس عت هللا یصد هرب رهو رکید

 || مدتیاو مدنلبا امرخ حاقر بوراو هنلاو )سو هیلع یلاعت هللا یصهلا

 | ترضحلوا لیق یساعد تکرب هنن ززوا كم امرخ مب هللا لوسراب

 | یرلام رخوب لآ یدتاو یدابا امد بولا هثلا رام یرلامرخ لوا

 | راقیج ندقج افط لوا هلوا كتحاح امرخ هک هاکرهو وق هکیف>رافط

 | یک ین دروب ترضح بوراو هک ود هر یسامرخ كفجراغط لواو
 | مدیا ری ندامرخ لوا ه-گدلوا هدنایح ترمضح نوصتحادسخ مدلبا

 ۱ ناععو رگو رک: وبا هرکصاد رو رس لواو محا رر دب ھ٤ ران ٥و

 | دیهش ناععات مدیا رربدب هقلخو مدیارب ندامرخ لوا ید هدنرلنامز

 | بولا خد ینجرافط لوا راپ دبا تراغ ی هناخ مب هکنوک یقیدالوا

 || 3۶ نام مولا لو مهسانال (رعش) ردشعد هدباب لواهر رهوناو رلیدتک

 لإ باطلا نا رع رکید هزم و۶ . ناشع حیا لتقو بارلا مه #
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 یادت هللا یلص هللا لوسر باککا هک ردبا تباور هتعیلا-هت هللا یطر

 روت سد ندنرمضطوا هداتاو هداو زو داز هدنس ارغ و لسو هیلع

 یدتاویدریو تزاجا ترمض> راه بومازاغو یی را هود هکر اب دلید
 راءط) سد 3 زومک ۵ تکاو م: یرلد الو یا هدرلزس ند هداوزو داز

 هن رزو اعط لوابوروت؟ یداذ نالقوا هدرلددنک ق اخو راد شود

 یاخ ند هداوزو داذ لوایدوفوا یساعد تکر دن رزوا لنارلد دک و د |

 راد د ردا وط هش راعح راهط ت ال-ة قا و رلیدب وطک راد دل ردعلوا

 ریمعیپ هک ردا تیاور هثع لات هللا یضر هرب رهوتا رکید "نرم ۴

 یهفصلهارورسلوارلید روک دیر هس اک ر هنا سو هيلع اعا هقا لص

 وب د هرغاح جد یب ترمضحات مد لجو نو ج د نیدلیا بلط

 د رب هدنما هس کرلدد ی دب ر لوا بوقااو هفص با زا مدا هدراظتنا

 نەک لوا ترمّضح یدلاو یتشالوب رادعهر هدنفارطاالایداس]اق

 هلا ادخ ےسااکب و ی دلنا عج ماعط هتلر بورص هللا یرلةمراپ كرابم

 مدن وط ماع هکهدب ردهاوا ندنا نوص>ادخ ید د ی هوش

 تاور دفع یاد هللایصر هرب رهودآ ید ینوا ر ید رھ ¢

 9 ا یلاح تواوا قالم اک نربضح م دی دنا >1 تاو ردنا

 ۵ 1 دراوهنس اعتدال لرورمس لوا سد یدید لک +هناخو

 یس هلج مدعا توعد یی هفص لها یدروب و شارضاح دوس حدقر 0

 یس 4-ج- یدرب و هرانا یدق لوا ترمضح لوارل د اک هش روضح |

 دن یدر واکب یدیشلاق هیش رادقعهر هدح دقورلردب وط بو۔ےا

 نالو قاهر ا ی داسااقر شود هدم د هکم دح اردقلوا مدجا

 كلامن سارد ا % 1 دا یسلدنک ترمض> لوا یدوس

 دیتا و ےب لسو هيلع هللا لص ترمضح هکر د:اتداور دنعیلاعا هللا یر

 ید روبط یراق كنشک ش۶: ندراهلوض# لواویدر و یم هلو ضف كمن حاقرب |

 هللا لصربمغپ هکر دیو رهرک در ۴ یدبا قایم د عتاوقز ونه راک نا لواو |
 راوسشزوترد هلاامرځ قجازا بودا مما هباطخ ن رع سو هلع یاعد

 قزآ ییامرخ قجازا لوارکثازوترد سی یدردشابیئرت هداوز هرکشا |
 ما طب سا ااعرخر ۱ هدنرب هامرخلوا رلیدندیا |

THEE EE 
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 ترضخ وا هکر دیا تیاور هرن رباجرکید زج ل ی دا ېک
 هلی د كرنا بودا حد یرصیقو ی رسک تکل ع زس هک, دروب

 یک یکیدید كلر ضح عقاواایف ردکر کرک هسا تع برا هسنس نخو

 رارفم هک رو-داوا تیاور ن د هر رهوبا ر هد رھ یدو

 9 یدیاهلس هل. ۱۳۵ مان نامزد مدا قیفر هلرضطوا هدنرب

 ردعهح لها نام5 تب لوا |, ۳1 هکندروب ترصح یدردا یوود

 یرلزممس عسدند نود كنج رک, ؛ ندُزر یه نک لوا یدلوا ققو كاج نوح

 مجلقاکا هسایق هلج هنسفتقره ندرافک یدسلدا ےظع "هلناقم هللا

 نوک و رل دتا ںاخکا یدرروا جزدوخا یدردبا لتقاب یدرردشربا

 هیاع لاڏ هللا یلص ریهفس یدعیا هک جی راسدا يکيدتا كنامرق

 ندنا-ها رل دتا با نارا ردع4>لها نامرق هکیدروب هن سو

 توتشود هدرا ا نوګا كليب ینلاح تشک كنا یدتا صدر

 توراف.> قوار ندنشکرمت یدنک نام. دکمدروک مداوا ییژال-م

 هب ودنک هکنوهک | يدلنا لاله بوروا e كقوا لوا ۱

 یی و دک بو سیم ه دا لیگ ها كجنز لوا ین ديشریا تحا رجرب

 ینادهشارکا هننا) یدتا هدک دشرا هرمضحریخوت ید لاله

 نایلواناوسم هکن دلتا ا هرم ارکشلات یدروج هل الد و (هلورو هل ا ددع

 رکید هر ل رجافلا لحرا ندااذه د ویل هللا ناو ) زمرک هنج

 ریمقس یدشا هک رد ده يه هنع لادن ها یر ندب رعشالا یسوموبا

 یشکرب مدیا هد هگارب ندنرلءگاب هندم هلا سو هملع یلاءت هللا لص

 جای وبفراویدستنا اکب تربضح لوا یدسقاق یتسوبق هاب نولک
 هل تح اک ارد رکب ولا م دروک بواک هب و3 تدا هدم هلنج هب یشک لواو

 ی دشا ترمّوح ی دو او 3 وہ بواک ید یر « هرکصا دنا مدعا هدزم

 هنهدروآ م دحآ بولک هب وڏ تبا ه دره هنج جد 7۷ جآ ود

 ب واک چ د یا رب هرکصاد هظلر مدستا هدم هلن جد اکاردر ع

 راو یدتا بوروتوا یدباروتأ e جم لواو یدهاقیب واق
 ردک رک هتشرا کا ?EW هل اعم البر تا هدزم هلانح اک او جآ وق

 كح هد راهب ودنک کا بوح 1 وقرا مع دکم دروک مداکەب وي

 ak سا هللایدش | ناعم دشا هد مه ا تنح هدن اتال

 ¥ ىنا # ۶ ۱۷ ¥
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 ندهرب رهوبا Pr ر ¥ ی دیاتراشاهد داهش نزاع ییالک لوا

 سو هيلع یلاعت هللایلص ربمغیپ ه کردب ورم هنع یلاسمآ هللا یر

 هک هلهوقرب نسردیا هلناقمزس هک اک هنامز لوااترع وق تمایق یدروبب
 یوق كرت زسردیا هللا هرس هک كدهنامز لوااتوردلیق یلاسءد كراتا

 یرزوبكراناو ردیصبیرانروب وردارق یرزوب و كنت یرازوک رانا هک هلی
 سابع نارکید "نر ل رد هدنا قالغ ندنوک هکردراناتلاقاب وک |
 است هللا یلصرمعب هکر دبا تاور هل وا امهنع یاس هللا یطر ۰

 یا یدتاو ی دش واق هنایفسوا نکبا ردا فاوط ین هبەک سو هيلع

 یداوا عقاورزوس هل وش هل وش هدنس امدنه كتروع هاکنس نابفس 5

 ا دخ شّیا شاف یرس ےب دنه ی دتا هیدنک یدنک نایفسوا

 نوچ ترضح مدیا هلل وش هلپ وش اکا بوراو هم هناخ نوی
 هدنه نایقساا باب ی دنا بوراو هنناق نایفسولا یدلوا عراف ندفاوط

 ردشما با ساف هثسارب ندک رس كس ج لوا رک هک ا مطوروج ۱

 هکنساوسر كیا اعد قح نس ن ردبا تداهش ن یدتا نایقسوبا

 هللایضر هقب دص هام کید رھ ل ندلوا فقاو دمرسوریعض منب
 هک در دنوک ییب سو هيلع اعد هللا لی صریمغم هک ردیا تاور اه:

 بوراو ینوتاخ لوا سب مروک بوراو یوتاخر ییبدرویب دارم حورت
 هر رراب شدا هللا لو سراب مدتاو مداک هنا ترضح ورکو مدروک ۱

 هک دروک كب رب هدنزو كلا هک ر دوب قبقح یدشا ترضح مدعروک

 یزوسوب نوچ ندنرمضح یداک هنکر ح لربطكنس ندندمج كنا |
 اشخا هتسارب ندئس هک رده" ها لورا م دعا بواک هاصتا مدتشبا

 جاج نوچ هکر دیا تیاور ل-فووبارکید زج هلی هدا
 دنناق رکب وبا تذاع“ یس ه دلاو شاب كلا یدلیا لتق یریب زن ههادع
 یاسعت هللا لص هلا لوسر یدتبا بوردنوکربخ هجاخاع»ا یدردنوک

 ادب یک یجرکود ن اقر و باذکر, ندفیقت *هلبق هکیدروب لسو هيلع |

 ندنس بوک ود ناق هک ن زنا ناک اما لدروک ییاذک هلهر دک رک هساوا

 دبع یا نی اڪن دارم ن داك هک رل دتا الع) هژوا هک یرغ

 هک ردبا تاور یراصتا دالخ ظ نجرادیعرکید "هرم 2 ردیدم

 یدژرید ثراا نب هللا دع تث هقروما هشدآ یدیاراو نوتاخرب

 1 ریمه #
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 یدارراو هنس هناځ كلا هرکو هد هنعه سو هیلع یاعت هللا لصرب مغ

 دقرو ما یدعیح هرمدط ن د هن دم نوک هبارغرب نوک رب تنرمضح

 ناتنسمرر وروتسداکی هللا لوسرا ی دعا بوراو هاو تره>ح لوا

 هن رل حورو هش را هتسخ كکی رکنا كنس بو دیک هل هیارغوب جد |
 ی دا ترض > هدیا ببصن تداهش اکب یلاعت قح هک دناشو مدیار بس 0

 دسر ویس ادب رص نداهش کس یاعد قح هکلوا 9 ان هد ھا لھ قره ۱

 یدیشعیارب دم 4 راحر و لودر هقرو ماهکر دراشهرونک هدتاور)ردکر ک

 یتفالسخ كيا-طخ ن رع نوسما یرلک دستبا لیت یی رلقا دازآرلنا |
 تروح یدتا هدک د-شراهرعریخ و رایدج ۳ بودا لو نا هدننامز

 هراڪڪ ۰ رک دک هثتراب 3 ەد رو مآ و هراع لا هلا یلص هللا لودر 0

 لواات یدروب رگو هدیک هثتراب 5 گاو ددهش هلا لمس كلک هکر دعا

 ند هر رهو بارکد "رګ #  رایدلبارادر, ورلیدلوب یب هبراجو لوف |ا
 یاس هللا لص ن دربمغب یدتیا هک ر ووا تیاور هثع یلاعت هللایضر |ا

 ندنرادیکب شب رق یالسه ك٥ا ملو ی درو هکمدتشا لسو هباع |

 یرلنا مسشا ناو | هک ردبا هرب رهوناردک رک هساوا هدنلا كتعا جر

 دمت یا و نالو بود نع هل س هژبق و و مسا

 | رکید * هر هپ رد هیما یا و برح یہ دا رھ هک ردرلشعد ع

 8 ,دلااےھدا 9 نوح هک ردا تاور هنع یلاسعد یصرثالامن أ

 مکضمب 1 لوس لب هلاورهثالو ىلا توص قوف مکناوصااوهفرتال
 ی داوا لزا یس هع رک تبآ ( نورثنال متناو مکلاعا طبح نا ضل
 تدحو 2 ھلان ی درا ژاوآ دناب بیطخ ملیت اسا ی ساق نٽ بات

 هتهز البم یساع و هلع لاا هللا یلیصالریغب بو دا راشحا اور او

 یه تاب اس یدا بودا صعتا ندنلاح کا ترمه> یدلک

 نیدعس ۵ دتاورر و هداسع لب لوس یدلوا رغروک ردنوک جاقرب هک هوا

 مب کل هتسخ كناور دموشکوق ےب تباث ههالوسراب یدنیا ذاعم

 هک.دزوک هل ارم ندناات هکیدراو و هناختسات دوس سا رداکد مولعم

 كنادمس شالا هغا شا شان شمروتوا هدنس هشوکر كنس هناخ تراث

 11 وص كلوسر 2 < وص نب هک ر داکشه لاح منب یدتیا تبات هدقدروص یتااح

 كتا تواکور ےل و ےن موا ندعه>لها هلوا طرح عو مدیا مهر هرز وا
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 اکاراو یرو یدشا ترہطح ی دلبامالسعا هنرضطحوا یاهو لاح

 (ادیج ةنطالخ دئو ادیهش لشعو ادیعس شەت نا یضراما ) هکتا

 یدلوا دیهش هد دما بر> هر رص دجرم ےک تبات هک ردشترا نوک

 هکر دا تیاور هذع لاهل هللایضر 12 رافغرذوا رکید رھ 3%

 زس هدیا حف یینکلهرمصم هک هلوا "رمتیدتنا لسو هيلع یلامت هللا یل صرب مغ

 رد)یتسهكي یظفل طارق هدنسارا یوق كلا هکر دتکلعر تکلع لواو

 نمسهیا ناسحاو تالیاهرلنا هدزککی دتنا مح#یرابد لوا هک ردکر کی دعا
 یزوسو كترضحور دراو تیارقو دهعر هدنسارا كرلنا هلکرس ار ز

 ندنموخ طقكنهب رام یدلو ما یدک ورحاه یانا تال یەع*ا| ترم طح

 رڪ ر یشک یکا نس هروک نوحرذابا یاورد را شا هنن راقداوا

 تیک قیح ندرادد لواراردا تموصخ هل ر رب ی رووا ندر یرادعم
 یسادنرف لمحرشن نجرادبع مدروک هرکص ندنه*رمهءرد,ارذوبا

 هکنن رد ا تءهوصخ یروتوا ن در یرادعء جم رکر ها هع ر

 رعد ل مدنک ب وقیج ندارا لوا مدنابهیدشهروب ترمضطوا

 هلا لص هللا لور هک ر E در كلام نا سن ارکید

 كلاحمل* تذب مارح ما ىس هجو ز كنماص نب ةدابع سو هيلع یلامت
 مارح ما هک ]ار دباو یدوب وا یسوهوا قلشوق « دنا بواک هنس هناخ

 كهارح ماه ترشح نوکر ىدا یس هلاخ اعاضر كتر ضلوا

 هرورس لوا بو دبا بارت م اعط جد مارح ما ی دساک هرم

 راد همر ی دراو هاوخ نرضح لوا هرکصتدنا ی دابا تفایض

 بو دیا لاؤ س مارح ما یدل وک ب وقل اق هرکصن دقد وب وا
 هڪرار درت بوک اکب یدتا ترضح هللا لوسرا لداوکە ل یددا

 هلب وش اما رردیک هکنج هليا راثک بوش هرایک هدانرد تعاج ر ندا

 مارح ما ردراهاشداب رر رروتوا هدنتخت یر رهاسی وک هکر ارون روک
 یدتناترضح مالوا هل هلبارانا جد نا لیقامد هللا لو-سراب

 یدلو ۹ , توتلاق هدع یدو وا هش . ترمه> ن ا هل ها رل ثا ن ۰

 یدر وییاوج یکلوا هن ترضح یدلبا لاوس ندمسس هن _ مارح ما

 مالوا هل هلدا رانا د ناب لس اع د هللا ل وسرا یدتا مارح ۱

 نامزندارانوح نن هل هدرلرک کب دروک مدقم نسیدتا ترمضح

 & دویم #
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 یر افک مور هب واعم یدلبا لاقتنا هه وامم تم وکح بودنا رور
 هدرکشا لوا ید مارح ما رل هد یک توش هرلیک هکب در دنوک رکشاهنسا رغ

 بوشود ندهود هدلوب نکیا ردیک هر هنیقس تواوا راوس ههودیدنا

 ی مر رگید "رګ %X راردتا د هدارا لوایناو یداوا توف

 ۱ سو هیلع لاڏ هللا یلص ندر هک ردنا تاور هتراح ن سوا

 دزاوراهدبا مد لالو هرم ما مب راددزتسوک اکب هکر دروب مدتشا

 هنن زوب و بوثپ هرطاق ضا رب او یزو كل هلرب ندنس هلربق
 مدتیا نب ردبا رح هلواریسا هرانام سم نکیا ر دیک بوئروا هعنغم هایسرپ

 | فاصوا كةب درویپ مسیا رواوا هل هدرفس لوانرکآ هللا لو سرا
 || هد! نوسلوا كنم یدشا ترضح یوساوا مب رق لوا هرزوا
 ی دلاخ هنع ییاعت هللا یر قادصلا رکب وا٠ رکصن دن ایو كتر وح

 مدنا هدرکشالوان ردا مزح یدر دنوک هنفرطربح هلبارکشا یدیاو

 هک هرزوا تئیه لوا نامه ىدا یو ۳ ی هلع ندیا مو هز ادتا

 یوعدومدتلیا هنتاق دیلو نب دلاخو مدنوطینا یدږڈشهرویب رورمس لوا
 یدیشاشعاب کب یئروعو مس وهلع لاھ هللا یلص هللا لوس ر دکم دا

 دو هاس* ن دو رع ن هللا دیع ی دابا بلطدهاش ندش دااخ

 | یشسادنرفكناءویدرب و اکب یی و دلاخ سپ راب دتیاتداهش ب واک ر شب نا
 زا یدلانوتاصندنب هبهرد كيب یاوشبولک هګدرآ لناهش سل فرخ

 هکر دات, اورام هع ىلا هللایصر سابع نا رکید رھ 2۶

 روع كبهلوا یدلوا لزا یسهروس تان هدنناش بهاو ا نوح

 || هنلا لوسر هکیداک یدبا یشادن رقرق كنابفسوبا هک برح تب هلیج ما
 هدنت اق كتر > لوا قیدصلا ركب وبا هیلبا اذا هلو هبلعیلاعت هللا لص
 || یدتا هنرضحرد هلیج مانلک هکیدروکن دقارا رکب وبانوجیدیا

 قلم هیداییلواو كسنک بولاق ردنابز د تباغب تروعوب هللالوسراب
 || یدتا ترضحهدیا اذیا یتسبویلب وس زوسدب هکاداب» رولواهن قسلوا
 | رکب وبا یایدتبا بولک هلیج ما سپ ردکر ک هسروک بلوا رکب وبایا

 || رای وس رم ڈو وجه مح اص مب یدنیا رکب وبا شا وع یب كبحاص
 رک وا یدنک یدنودوید مروا وازوس یرغوط یس ن ىدا هل ما

 قح یدهروک یدت ا ترم ط > ی دمر وک نس هل جج مارک هللا لوس راب یدتبا
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 یدل وط روت سم یب هليا یدانق تالم لوا یدردنوک کالهرب ىلا

 نوکر هکردا تیاور هسئع یلاعت هللا یضر هرب رهوبا رکید هزم #۴
 دعارط یزو هدرکارا لزسدم ی دعا هشد رق ددانص لهجوبا

 ردا هل واب راد دت | رانا ییردیا هده” و یرلیف ز اړ یتعد ییرروس
 مداهروک هدلاخ وا یان: رکا نوح یزعو تال یدعا لهجوبا

 ع ترمط> سد مدرروس هر, ی: زود كا ب وان هرس دا یعادا :

 a رهطء ندرک كرمططوا یتعالا كاا هک یدلید ب واک هنناق نکیارلیق 1

 نکیشمراو ا كرم هک رلد دروک یهجوبا یوو هاک ات هد ا عصو

 ی درس وک یاروص كعا اعئاو زارمحا ند E هللاو یدنود ورک

 هدنسارا كتا de یدتا لهح وبا یدلوا عقاو ا هناکسراد دنا کا :

 عدد هل رادان یب در دروک تعاجر و یدلوا ادب قدنخرب ن دشت 11 :

 یدتا هنبافصا یدنک ترضحو یدلوایلوتسء مظعیوخراکب راردیا :

 یدیاژراباقرب رب ییساضع) كلا هکنالع یدیلوا نی اکب لهجوبارکا |
 هللا لوسر هکر دا تباور هنع یلاعتهل یضر هماماوبا رکید "رحم |

 نوح هک هنغابا هکب دتا بلط ییکیدا یدنک لسو هيلع یا هللا لص

 لوا بولک نوغزوفرب نی دیگ ځد ینیرب زونه یدیکیییرب كاکیدا
 نالب ر ندنگاكناو یدفار هرب رح ابوداق یکیدا 1

 2 ترمطحیدتک بوح

 ا مویلاو هلا نمود ناکنم) هکیدرویب یدلبا هدهاشءیلالوا نوح |8

 | یدع نب یه رکید "هرم ج امهضفس ىح هیفخ سالبالف رخ الا

 هد زوک كم رْفط نام ن هداتف هدد رحدحا هکردا تباور ندنساب اب

 | هدا یزوک یدک ها نوهیح ندنر یژوک هک ه بوش یدشربا خر

 نرضح یدلبا صرع لاح تروص ںواک هنآ اق ترمض> ہدلاے د داوا

 یکیزوک كسا رلددو رواوا كنس تاج نس ەد اربص كل سدارلد د ىدا

 هللا لو-س راد یدتا هدانتفر و و اقش یاعتقح مدنااعد بویق هی ر ر

 تروعن نکلو ردلیج یاطعولب رجیارجرب تنج نوهع> ادخ

 رەد ردمشع» تورو یا رلدروع دم رفرو5 مشک السم هد ۱

 نوا م: ندالام قح لیفاعدو وذ هی رت یزوک مب هللا لوسراب

 كي هد و لاا ف یدود ده رب تودا الا ندنراب ی زرغا دن رزوا

 + یزوک #
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 3د هامزیافوات یدنا لوا یرکب كن زوکو یدلوا ان یک یکلوایژوک

 یدرب ویلید ځد تج نوصنا ندالعو لج قحو یدع رغآ یزوک لوا
 هنسلح زب نعلا دبع ی رع نوکر , ىلغوا ك هداتف هک رووا تباور )

 یرلتس س ول هدنب اوج ن نسک نس یکی یا هکند روص ۶ یدلوا لخاد

 | فکب تدرف # هليص دنا ىلع تااس یذلا ناانا ( تب )یدوفوا

 7 نسحایق + اهلاح نس>ال تاک اک ندا # درزا نسحا قطصلا

 لس و بافاذه لثع ور ید از نماادیصی رگ ۰ دامن ا او نيعام

ETEنا نم نا:عقال مركملا كالت (تد ) یدوقوا ت  
 1 یاد هللایصرسابع نا ار د "رھ و ۶ الاودا دعو ادامد ءا عابدش ۴

 هها یلص هللا لو-سر ترضح یتفجوجنوتاخرب هکر دبا تیاور امه
 كوصم« وب ام هک هللا لوسرابیدتا توروتک هنا )سو هيلع یلاعژ

 ندئلاح لوا كلا وراتوطهدتقو نمگیدب ماعط هکر دراو ینونجع ور
 كموصعم لوا نا ل رام ترضحزرواوا لاح ناشد رد تب اعزب

 || بودا عارفتسا لاخاق موصعم لوایدایا امداکاو یدروس هنس هنیس

 روااج لواو ید هج رون اجرب وال یکینا كي وک هایس ندنرق كلا
 : هکر د و رهرگید "ر یدلوبافش موصعم لواویدتک تودرکس

 هنتدایع كلا لسو هيلع یاعت هللا یلص هللا لوسر تواواهتبخ بااطوبا

 كغیدہاط كن ان هک ااعد یلغوا مسادنرف بیا یدتابلاط وبا یدرا و

 | با اطوبا(بلاطابا یع فشا مهللا)یدتناترضح هر واةشاکب راکدرورپ

 یا هکر دود ۳ دڅا یدتا تواود اهش ندض رح لوا لاخلا

 ۳ یا یدتا تر > ردا توا طا اکسراک درورپ تكک,دتا تداسع

 ردیا تعاطا جد اکس كساردا ت.دابع اکا ید نسر کا مع

 ا نب هل هکر دا تاور دنع هللایطر دهعییانب د زب رکید ا 3

 یدتاهل ردو هکمدتا لاو ترم م دروک تح ا رحر هدنكعا كعوكا

 یدیما ند قلخو ی دیر هدزگنحرییخ کی هک ردب ربا زر و

 | هلا یلص هللالوسر هلااطوا یدبارلشعد یدلوا ل اله هاسنودبا عطق

 هرابلوا ندر ا یزرعا كرا.ه تب وٿ ح وا مدراو هاو )سو هلع یاس

 یدع رغا 2 لد هنامزونات بولو تح لا اف ىدا الا هن رزوا

 هک: دہ طخ ت ورګگردا تاور ی دزا كيهنوبارکید رم %
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 یدتساوص ندش نوا جا سو هل هللا لص هللا لور یدتا ۰

 لیفرب هدنګا كوص لواو مدتاباوص ح دور هنا كرضخوا یخ دخ

 یي وصوا نرمطحا مدرب و هترمضلوا جدق بولا لبق لوا یذباراو

 توط هزانو ليج یبطحا نی ورع نعل یا ادخراب یا یدشاو یدحا

 ندنلافص كنا یدبا « دنشانر ناسفط هدمکلدروک یا یردا كيهنوبا
 ۱ معا هللاو ی دیشءامراغآ لقر

 ۹6 رد هدنناب لاسو قاصوا كلاع دیس عیار لصف #

 و یرو-ص یر ردعسعنم ریسک کیا ید لا و ف صوا لوا

 كرورس لوااما )رد راد ن دئفاخو قاخ كرورس لوا هکح» وعم ۱

 تا هص نالوا ییعور ن دنحراوحو اضعاو ت 9 لکش تک 1

 ۰ د هریتعم بتکرب خو ثیدح باک اور تای را هکردو یس روص |
 كناو ل دن« یک قلخ قلخ كن رمع> لوا هکرد راشعاداوا هلو

 یکراسدق ی دا لاد ه-لادتعا لاک كنج انه یراوحو اضعا ماسع

 هلنارل,تک وب وب نوژوا تالدعمو ی دیاولب و هروا ید یدا همد ر

 ندساعلها هد لګ یدروواو یدروث روک نوزوا ندرلنا هنن هساک :

 لکد یلشاب لوب اما یدبا لود یاب كرابم كرورسلواویدنالرک وب ||

 قفراص كپ و قجرب وف كياما یدیا هايس یرالیق كنشاب كرابمو یدیا
 كنب راقاوق یه اک یرلب وكشم یوسکو یدیا لالا طسو یدنالکد
 یدزدآ هن رلشاب یژوموا یهاکو هنس هک كثب رلفل و یهاکو هسوراب

 یدرر ویلاص بو دبا لولب تر د ن رلحاص كرام هکدرواوا هاک و

 امایدروت روک لدص.م دهن رب رب یرلشاق و یدباقحا ىلا كرامو ۰

 رط یتا ه دتثمارا كت راشاق یا هکلب یدنا لکد لصتم هدعیقح |
 روو یدرواوارها-ظ بولوط راربطلوا هدکد تاک هبضغ یدیاراو |

 تدا۶ل یصاس و هایستیاغب یخلهایسیدیا لاجو نس> يء یرازوک ۰
 ئدروت روکر رطلرقهدنسارقو هدنغآ كن زوک كرابمو یدیا ضا |

 هک دقلندیآ هکیدبا هد ه- یهرب یس هرصاب هوفو ی دیاوازوک مداب و

 زو یراق اک: كراسم كناو یدرروک هل وا ید ه.فلوکارو هسرروک ۱

 ندعافتراو لوط هلبایف یتروب كرابمو یدبا لکد ثسکو  ندنکوک |
 هزوب كرا بم كناو یدیا شانافرونرب نفارطا كناو یدبا لکد یلاخ |[
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 نط لب وط تداغد ی سا ها نسب مش 23 نیا مت نوا

 1-0 شی مس تستی مت منت

 تاغاما مداد تک یزرغا كرامو ید. د هلل وا ۵ د:هیهحاما یدردا

 نیکسک یراجوا و ی دیا قارب و ضا یراشید فیطاو یدیا ج
 ندنآاتس وک هتک دان وس ىدا هداشک یتلارا كن راش ددو یدیا هاو

 كالا و ترد نوا یدرارودمور ون یزو كرامو یدیاروخ روک راقارون

 ی دنا یاروو ضا 5 دا ز ید: نکل ی دنا لئام هغللرق راد عمر

  یدیا قوچ یلافص كرامو یدیشلکود ندشوک ماش ایپ وک هک هلیوش
 تروصرب ند ٹوک ا وک ی دیا صم تاور 9 كس وب یادرک و

 ۱ ی” هدیک ی هندسو لیلح یسارا یرلنرغاكرابم یدا یندرکو هآدوخا و

 هنکر وک ا ن دنس هیکسر ؛هدنسویدنا ناسکب و راومهیس ه:دس و مکشویصد

 هزر ی هادسو مکشو ید. کج طخ هجنارب ند)و هد راو

 هدنراکیک وب بت 7 هس و هدنرزوهواو هدٌئسوزاب كراب و یدیفوب لو

 یرامندد و یدبا لوب یرلشاب كن رلکوک كنساضعاو یداراو 5

 ۱ ندر رح 3 قحا یاو لب وط یکلس و ی دیک د كشوک نعد كسا

 یدسیلکد یلاخ ندکل هجا یراکعبا كترضح لواو یدیا قشموب

 كسه وا كرا.مو یدباتالاق و یر یراعهراب كش راذابا ید وب رالا

 یدیلکد لصتم هر یدبا قالوراقو ندر قلا ك: ااو یدبازآ من

 یدیغو و اقش هرضسکت چو ید قسهول و زود ید رهط كراسو

 عج كارضح لوا م الک لصح یدزامروط وص هدنرزوا هک هاد وش

 فصو یرورس لوا ا م 3 یهلخو بسام یراوحواصعا

 هرکصدناو نیدک وا ندن یی یدرارید ( هلم هدعیالو هلبقرا1) رلندنا

 ۳۳۹ و هلل | یضر ن ںد هرع* لی رب اج یدیارب د م دمرو ڪڪ 1م کا

 یاس هللا یلص یربه#پ هد دهک ی iT یار 1 . یدشا هکردب دص

 نععص رورس لوا ش E ی زهرقرب a دروک سو هع

 كك وک ندباهد-٤ا مب نوععح اد مدقاب هاو مد-قاب هش راسحر

 كل وک ندهالا لوسر ن, ی دتا هکر دب ورم ند هر رهولا یدنروک
 ید: یراح ه دتتس هه.ح كرا ہہ كلا ب | | اب وکم دمرو هتسدو

 ۱ تبار هنآرول) ی ديد ER تیزض> دنیا دوخت لک رو
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 | وشراو هندو یک ره لسو هلع هللا یلصریمغب ردا سا! .ءناو ( ماا ط

 غارجزک رهو یدارب سوک هبلغ هنب رون كشن وکر ون كناالایدیازامروط
 رهعو) یدردنا هبلغ هش رون كغارجیر ول كنا الا ید زهر وتو ا.د: وراق

 یدا هدنتشوا يترغالوص هدشاوررپ و هدنسارا یرغاب یکیا كنا توب

 ره اظراکب یک دوحهدنفارطا هکیدبا هرابتایرادقم حوآرب رهملواو

 تیاوررپ ویدبایک هحاشرب تونم اخهک ر دلوا د تباوررپ و)یدیا
 ید ارللیف حافر شک قرص ی۶ل ی ديا تاع تارعش ۹ ردل وا ید

 ا یدیشازاب (هللالوسر د ) هنر زوا كنا هک ردلوا ید تیاو ر و) ||
 یدیشازا ( روصنم كنا هجو: ) هدز روا هک ر داوا ی د تیاو درب و

 یدا یوبشوح تاغ ی ره طم ق رع ردفیمط تاور کیا و ن ی

 ۱ هيلع یلاعت هلن یی ص رغم ردا هدع ییاعد هللا یضر ہر٤“ ن ن راج ىدا

 | وذوف شوخرب ندنلا كناو یدیارروس همکوک مب یا كلراسبم سو

 هلل | یطر رګ ن لئاو یدب شراهیح ندراطع *هلبطاس وک هکندرولک

 ا نامزر ه رکصا دنا مدتسا ےک( صد هلا ادح لوسر ردا هثع اعد

 ۱ تسااو ی درواک ووفر مشوخ ندنسوف وق كسم ندععلا هک دارد

 || رادقهرب ب ودا عج قرع كتربض> لوا هکر دلقن ندیلس ما یسانا

 یدلوا بیطا ندرابیط راس شوخیوب لوا مدلیف دون هو یو
 یب زد یھ کرب یدتا هک رد رز هع ls هر رهوا) 1

 ی دابا اجر تنواصم هن ریهجت كنا ن درورس لوا بولک یدتا نیلک |

 هر مشک لوا یدو هتسارهدهارضاح كج هری و اکا هدشناب كترمضح و ۱

 هکن دروس و یدوقرادعر ه هششلوا ندقرع رابه بودروتل هششر

 | كرا لرورس لوا یک وا نسا نوسا تیطت هلکنوت هل وس هکو رو

 لوا هدم لها یدنروس یرابء قرع لوا ی زف بوروتوک ورع
 راد دوس دآ ود نییطاا تش هب هناخ لوا تو وط ی ود وف سوح

 اا لو دسر نوج دکر دا تیاور هثع ناست هقایضر كنامن ستاو) |

 | كم قلخ یدرجکن دنر كن رلقاقز هندم لسو دیلع است هللا یلص |

 | یدزروسیب نک دک ن دقاقز لوا كنرضح بوب وط یسوقوف |ا
 | ردنراصندنعلخ كنا هکیسد ونعم نافص كت :رضط وا اما ¢

 هکر دیشاداوا بت ن دائاذرو بواوا ییعم هللئاضف كء رك سفنو ||

 لوا #



 هک ۳۷۹ %*

 | یباطخوب هددیح ن ارق یلاعت قح هکی دیشعرا ۾ هبن عرب رورسس لوا

 ةرآوبیلا ہت قح هکر ردا العردشعد ( مظع یخ یلعا كنا) بوروی |
 ه دتر مطل وا هکی دا نوعلنا یی دلتفص هلا مع قساح هد هر

 نایالا « دعاعدا *هروس یلاعا قح رب ز ی دیّشلوا عع قالخا مراکم

 (ةوتلاو مکطاو باتکلا مهاتسنآ نذلا كلوا ) بودا ات هراتاورکذ |
 هنن را هه رطو ترمس كرانا هگیدیشع | صا هیافطصااد# ۾ رک “فدک دید |8

 مهيد هو هنذا یده نذلا كاوا )ردُمروح هکتن ه دنا ادتقاو عابتا |

 یدیاصوصخ هلا هنسح تلصخرب یس ر رهندابلنا لوا ( هدفا |

 با دعو قدص لیعسا دلصالخا یسوم هلباسح مهاربا هلارکش حوت |
 هلادهز یسع هلعصاوت ناولس هلی اراذّتعا دواد لار ص تبوباو بو |

 سپ یدل وا روم ام هللا ادتقا ه رانا ترض و| نوچو یدیا ص وص |
 من ه دیدنک ق الخا م راکم هلکعا ذخا یی رلعلخ كن رب ره كرلتا

 یانوب یربتعم ربخ ( قالخالا مراکم معال تشباعا ) و یدرشلوا |[

 با مظع یتقاخ لرورس لوا یاد قح ردا یطساو رکی ونا رد |

 هللایصر نده دص شاع ( قحانع نینرکلاب داج هلال ) یدلتفص ۱

 باوج ی دیا هج قلخ كربمغب ترضح هک ر ایدروص اهنع یاس: |
 بادآو یهاوئو یعاوا نسب ی دیا نآرف ناخ كرم طعطوا هکیدرب و

 ل رورس لواو یدیشقیا لع هلن ارلنا رولوا مولعم ندن ارق هک قالخاو
 ې هسک ر زک ره ندراراکنم دنخو ناراب هکیدبا هد هبن مر اخ نسح |
 لب نوا ردا اتعهنع هلأ ضر تالام سنا ی د نیا رط اخ هدرز آ |"

 ۵ دتا نوع م دتا هک هدرضحو رفس مدتا نتمدخ رورس لوا

 هدتمدخ طاارش رکا عل یدعد كدعیا نوع مدعیا هک هنره و یدعد

 نوع د وخاب و دتا نون بوروا هعزوب مب هسلوا عقاو روصقر
 تارومأم هسح وب ردول ها یدامندزوس وب كا یدزعد هل ریدا ۱

 هللایضر هقدص هشام ردلکد كعد مدردبا طارفاو طب رفت هدا هو

 مکر ع یدیفوب هسیکر, جیو لب وخ كاع وک ندهللالوسر ردبا اهن
 تعقاوم ه دااح ره هلاراو ی دررب و باوج ود کیا هس رغاح اکا

 یدرلب وس یالک اد یخد لوا یدراروشاپ وس ی الک اندرک | یدردیا
 | رکاو یدرلب وس یعالک ترخآ خد لوا یدراراک | یت رخآ رکاو



 هد
 8 تقفاوم ا i دنا هرک اذم و

 | تودنا ر ؟ذ یروما نال وا ه دانا ت .اهاح و« دنروص>ح كرضط و او

 ن وکر هک رونلوا تیاور ) یدردبا مس د ترمضطوا یدیا راراوک
 هاکنا قلخو یدلوا لخ اد هنس هلاخ لسو هيلع یاعت هللا یلص ربمغب |

 هب لګ هللا دبع ن ر رج و ی داوا ولطد وط هاځ هک هل و دش ردا لب

 ۲۱ ۱ روق ل كل هنامنولاورب ىج ارو وا هلع لامت ها طر
 کرام ءادر بولوا فقاو هل اطوا ترمضح یدروئوا هث رزوا

 | روتوا ه رزوا كنادر لواو یدنآ هن رزوا رب رج بوک وب بورود

 || یدب واو ید روس هنب زوکو هشیزوپ بوأآ ییادر لوا ر رج ید د |
 هيلع یاس هللا لصر مغ هک راددروص درج ند هتندصهشاع ) |ا

 یدردبا هلم اسم هرزوا هجو هل هدنسارا یلایعو لها هدنس هناخ سو :

 هکتن هکید ردبا لولس هل وش هدنس هناخ تربضحلوا یدتا ه-شباع

 ها رلتم دخ هناخو ید ردبا ولس هدنس هناخ هسوکرب ندان دارفا ||
 ید راع ییایلعاو یدرکید یسابا یدنکو ید رروسوا بودا مایق

 هدرا شرا یکی دلاسا لر اک تمدخو یدرفاصنویفویدرر ووص هب هودو |8

 یر هثسا نالوا مزال ندرازاب و یدرب ماعط هللا راک: :هدحو یدردیا مدراب :

 ۱ هکر دب و یهاحهنع یا هللا یصرندی اء ن نس>)یدرروتک یدن که هاخ |

 | یاد هللا لص ریفهیت کم دتا لاوس ند صد ص ىع ماب ىدتا |

 اض ره یلعماباب یدرروب هلءاعم هنوک هل هدقدراوهنسهناخ سو هد |
 یت اقوا یدرولوا لخاد هنعهناخ ترمضطوا نوح هکیدرب و پاوج کی

 9 هدع اطو تدانع هب یلاعا قح هدنعسقر , یدرایق مس 5 حوا

 و یدرروک هلا دقفن ییلاوحا كنلابعو عسر و یدرواوا

 7 e یدردبآ فرم« هدالپ .ص نامه یدن ی جد |

 صاوخ هدم وب و یدرواوا لوغشم هحالصا ینلاح كتما هدعسد و |[

 مولع یانادهو رار شا ف یرلنا بور و لو ف لاو ٠

 ندمولعرارمسا لوا سانماوع هلیس هلیسو كرلناا" یدرایق صوص |
 هکر ذک رکرلناوارسطاح هدم سالک ےب هکندیآ ردباو یدرارواوا دنه هصح :

 : هتناراب و رز هرردشرا هرل اغ قراعم داوف یرلک دتا هدافتتسا ند

 نب رانجاح درد نایلوارداق 4 هدافاو هم الع !اکب ن رلتح اخ هکیدرد |
 a FR سم مس ی سس اقا نرم توت ی نمی تک ساز اس مشاهیر رس سیم نا سخت رصد داش

 & کب %
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 "| هبهدافاوم العا یبرلتجاح هراهاشداپ هکر ه هک رد وب قیت كردلیب اکب
 ا الغا نور د شرا هراهاتش داب یراتچ اس فرا هل ناديا رو
 ا بلاطناراب ورلیق تباث ینم دق كلا هدتهایقزور یلاعتقح هس ایا هدافاو

 ندنرضح لواو یدراررا و هنناق رو رس لوا. دااح یراق داوا تفرعهو ت
 | ید رنک بوقیح ندنسا ج ن دعا بادآو م ولع هداقتساماغ هڪ ز دارم

 | نیسح)یدرردبا ملعت یبداوعیراک دنیا لیصعت لوایخد هرلپ ربغو
 | ترمعح هکمدنیا لاوس ندمردب رد,ا اعهنع یلاعت هللایضر ییعنا

 هکیدرب و تاوج یدبا هلعوت هتیلاوحا كلا هدنامز یب داوا هدهرمشط

 قیفوتوفلأینیرارطاخ كياحصاو یدردبا ظ٩> ندنعبالام یناسا
 ید رات وط زب رع ی رک كءوقرهو یدزایڈ رفتم یراناو ید رروب
 قلخ طاس ن دعاخ و یدرروب ضل وغ 51 0 كموق لواو

 ید ردا ظسع> یو دنک ند رلنا نا ؛ریسکعا 3 ط یهجو تق الطو

 هکلاوئاو صعق ندئلاح رانا ورو: 5: هست یار با ا دره قت

 زوأح ن زدع> ورو ںاعکا دعءتو یدردنا چ ھل یار مارب و نیس

 | ىلضفا كرلناو رای دیا یکرکب كءاخ راناوا برقم هد تاق كناو یدزعیا
 || رکیهدتنواعه و هاساوم هقلخو یدیایرلثلوا هدا ز :دقعاص تال راهرلنام طم

 | نینمولاربمایدر ولو |یظعهدش اق كنرمضطوایس هبن رم كل ھی نالوا
 ۱ لاوس ندنساح كنرضح لوا ی دتا هنع یل عن هللا یطر نیسح

 1 ید مروتوا هسلح هک دع اداب عا كاا ىك و باوج مدا

 یضو »۰ یف رهڭ ىلع ەس ر | هنسلم ڭم وةر نوح و ید زر لاو ند ساع

 ې هعب رط لوا ځد هنناراب و یدرروتوا هرب نالوا یلامللوا هوا یلاخ
 || یدرر و نب راببصن هن رب ره كرلاوا هدنق رش ساحو یدردیارما

 1 دوخان و هسلاسج هلا ی دنک یشک رو یدرابوط مرکمو زب نیت: رب رهو

 زا رص كد هج دبا كرت یهضواتمو هسااحم یشک لوا ها هضوافم

 ا تحاحر ند ضلوا کیک ره و یدزالوا ل وحش هن ی دک ب ودنا

 ین رطاخ كنا هلا هبط هلکدوخا و یدرایقاور یتحاح كنا هبلا هساید

 | تعسو هفلخ مات قلت تطسایم رورس لواو یدردیا بلیط
 دا یسایابكت هلجاب وک هکیدنا هد هبن رب عفش هفلخ كناو یدردبا

 اع یسلحم كنا رلددا رار هدنناق كناقلخ یلکود هدنسارحا قحو
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 | ىدنمەدا توص عذر هسع هدسلجملواو یدا تناماوریصو ایحو لع | 3

 ۱ گرلدل وا هدن اکو یدزالوا قم ذمو شو بی عگنهروک هدن سلم كئاو 1

 افحا هکلب نوسرتسوک ییا هساوا عقاو تالزو تاطعس صد ندنرب |

 لواورلیدبا هدل دع م ادهم هرز هدنسلح كلنا نارابو یدناراردبا |؟

 هبش راو رب یدسیلکد هلا هند یربسغ یدبا هلا یوقنو لضف سلح |
 | یرلنالوا بی رغو حر هش راکچوکوریقوت هه رلکوب بو ها عضا وت

 | یدهز كرورس لوا هکردب ورم ) یدراردا تظفاحت یتاجاح بابراو |
 تافتلا اک ارلیدت | ضرع هاتم یر ظا كنا یابد مام هکیدنا هد هبت رب

 یدبا نهر هدیدوهب ر یهرز كنا هدک دتا تاحر نداسدو یدعا

 ید تیاورریو ی د-ع وط یتراق ن دکعا هش رزوا یرب رب نوکجوا |
 هک یدسع وط ن دنکعا هب 11 هش رزوآ یر رب نوک یکيا هکر داوا ا

 هلیاوصو هلبا امرخ نجا یدزعاب شن آیآر هدنوب نادناخ هکیدرولوا |[
 نوک یسدربا بوتان جان د هک تربطح هکىدرولوا هک و یرزونآ- ٤

 ج هکیدبا هر ورد وا اکا لا ہت قح یدیابدرکاو یدرواوا عاص ٤

 لواتب ولر لسیاربسج هکر دب وره ید اروطخ هب رطاخ كدرفرب |[
 ردا م الس اکس لاڏ قح اص دکیدتنا و یدلک هساو لرورمم ۱

 عالیف شموکو نوا نویهلنسینب راغاطوب كن هکم كسياراید هکررو و |
 لوارهدک هلس هلکنسرلغا-ط لوا كسار دیک« دوره نواوا هلکنسو |[

 رکف نامزرب بودبا یغاشا شاب « دک دتشا یزوسسوب ندلیئاربجرومس |
 راداندلا) لیئاربجاب یدسا بوریدلاق نشاب كرابم هرکصت دنا یدلیا

 | یدتا لیئاربج ( هللععال نم اه همګ دق هل امال نم لامو هژرادال و

 | هکیدلوادراو یدهدش رش ثیدحرب و ( تباثلالوفلاب دا هلا كني )

 1 0 كنابند هلع: رارب هع“! اهن یبا یند ی دروس |

 لوا هدرها-طرروک حاغارب ن ا هد رل م حص! اتش رلنوک

 كج اغا لوا بوشیاندنت ۲ ی لوب لوا سپ راو یسهیاس شوخ ك جانا |
 | ردیک هثاوب بون هسشنآ هرکصندلا ردنا تحارتسا نامزرب هدنس هباتس

 كرابم نکیارروطوا « دسلح هکیدیا هد هبن مر یعضاوت كنرضلوا )
 یدزمروسکورلبا ن درز د كن رانش نه نالوا هدسلح لوا نی زد ||

 ۱ تاصاو یدردا دعگاصم ادتاو ی درر و مالس هتک داک تسارو

 چ "دنروضح #۴
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 ه-اګرهو ید نعیاراطرب هب ا یدزرغازوایب رلقانا هدنروّص>

 | هن رزوا یغددصب یدثک یدرولوا اکو یدردا مارک او مظعد ناک

 اا رک ذ هلساسا بحاو یر دیارکذ هلن رلتنک ینا یکاو ی دیاردروتوا |

 هریک و ف دیاررغاحو یدردا
 : هسک رپ و یدرما عطف ییمالک كن

 دسو هدزام ترضح لوا تولک نوا تحاحر هنرضح لوا

 هن هرکصا دنا یدرروست ینتجاح كنهسوک لوا بودیا فیفخت یزاسمه
 یراصتلا تأرطااک ینژورطنال) هکیدردباو یدرواوا لوغشم هزاسع

 (یسوم یلسعینوربسال) دک ررودب هدشردحرب و (عیعنا یسیع
 | تلامنیا (بذک دف یمن سنوي نمرمسخ انا لاق نم )رک ردشروربو

 | كنرمضطواتروعر هدقب رط رب ندنراقب رط هش دمردن | هنعیاعت هللا یضر

 | ردراو متجاحرپ ن داس مپ ا-ةیقح هللالو سراب ید ا بولک هنک وا

 | روطوا كسدارلد هدقن رط یتئفره ندنرل#» رط هن دم یدتا ترضح

 هب راجر ندنرلک رنک هنردمو ع هديا تیافک هک كس بوروطوا چدن |

 عضاوت تباغ ی دشلبا هر یکی دنتسا ںوتوط نیلا كق رضوا

 || نوتاصر «یدرو وابوتابوید,ارروتواهرزو ار یروقندنکیلفلکتیب و

 | تیعدوا) ی دربدو یدررویب تباحاو یدردسک هنلوعد تالوق شالا

 | یترضوا هکیدرواوا ءاکو (تلبقا عارذیایدهاواوتبج ال عارک یا
 مرکودوجو) یدررو-بیب تباجا ی درردبا توعد کا هپ راورو ۱

 مورگ ن دئهاکرد ییئاسرپ نکر ه هکیدنا هدتناغر یرللویعو یر “و

 اکا یدلید هنسارب ندنرضلوا ییارعارب تب ولر و ی دزهردنوک

 ا یدلوط هللا نوید یسارا كغ اط یکیا هدر و نویق ردوا

 ٠ هک تللو ا نال سد ناراب یا یدتا بوراو هتموق یدک یارعا لوا

 | هک)ردیاوژالوا یسوق روفرقف هرکصندلا هکر دیا اطع ردقلواد#
 اسطع لواورایدلاق نارمح هکندتبا شم لامر دقاوا هقلخ یتوک نینح

 راد دتا دن راد دنک و یدنک ی دل وا بيس هنم السا كشر رد دب دانص ضد

 هدلاحره كایلاءت قحو هبقروق ندرفف هکر دنا نیک رب ییاطع ردقو

 کر دشعرا هنوو هوا قناو هنگح رب و قزر بویموق ج ات یب ودنک

 ید یدعشا ترصضحیداد هتسدرب بولک هنناق ترضخ هسو رب 0

 کر یتتعیقو لا نولاص كدا راد هره کپ قول هثسارب هدلا هدلاح
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 لوا ناطخی رع مرد ا ادا قید لواهدک درب هنسار هلالی هلاوح

 دو رب نیک لوا هل رطوب هللا لو سراب یدتایدنارمطاح « دا ۲

 هب تا اسم ءاعا قاطدالام فیاکت کس یاعتقح هک ول لاحو كدر و |[

 هللا لو-سراب) یاد ای 7# ندراصذاهد سا لوا یدک شوخ ز روسو

 طح ند روس ول رورس لوا ( ال الدا شرعلا یدنم و قا

 ی دنا تولوا رھ اظ ود هرمل لورس اب اک یدروب مس بودا

 كم زو هنناق كرو تب ولر هک ر دا وهنم) ردرلٌشمروس هلر وب اکب لب

 ی دلا و ۲۳9 ب وکود هرزوا 7 ی یس هح رل.درونک مهرد

 یطد قیدصرکب وا ید 1۳ مهردر هدي دن هدو د) اچ ندارا لواو

 ءیشلک امال خا ( تدب ) تدب وب لدا هکردب و رندهنع یادت هللا |
 ناک اذکه ) یدیارید نویقوا # رفذیف بنذ لکاماو یطعیف # هلأ |

 هد دن حر روت كرورمس لواو ( سو هيلع یلاعد هللا یلص هللا لوسر

 بتورو+ ۳ یدیار گجت داوروحردع وب ند "احاو تراقا دکن دا

 ۵ دوو كرتا هدنس هلی اف ك ك راو روج هک یدزالواهد ددص ماعتا

 یدتنا هک رد و رم هنعهللایضر ندب زبانی نجرلادبع یدرد |اعدرمخ
 ی 3 اصو ۱ هداز کاخ لو دیلع یاعت هللا لص هللا لور ۰

 كالام ی نا ید ردا ظر هداز ند-ها> ی اک ودو یدا

 هد رسم هل وجر ندا ن ناو رز یا هر

 ادردر و دنک ین I نرمو> هک لدروک هاک ان قديش ەرولوا

 كرم ّطح بولک ید ییارعا 5 بععردو ید در فب ست تودنا

 كس ارعا یزوهوا كرامم كرورسلوا هکب دکح هل وشو ید وطیسادر

 (كناام) یدتا بود:ارظدیدقابه ییارعالوا ترضح لوا یدلبار :

 رهرب و هنسار یجداک؛نداامنالوا هدکن اه كنس وب هکتا عایدتا ارعا :

 كفل هکر درل شع دقیق لها ضع! ورل درو هنس راک اات ی دروب ترمو> :

 یدبا قحرظانیزوک و یلکوک كنا اربزیدرغ ارش أت هر طح لوا یسافج

 Ee دنووحددنخوایوررد ناحهکنا (رعش)یدرددا هعلا طه لاج قحو 2

 لسو هیلعیلاعت ها i E %# دنرک هح 0 ن ور ر شرزا

 عفاوندن



 لواو یدیشءاص هریک ر مدعم ندٌشعد ده ڪص راردبا ا

 لواو یتا هنسا را دةم را E FS شک لوا ند: ساق | هد کن ةنسد

 قاب دوم د بوراو نت تا فوت هداګ و نس هکرد | شه د هر رم و>

 سومار ف ارح اوز بو دیک یک لوا س) و یەت نالو

 قه نالو قا هدتمدو یداک اس رط ا هرکصا دنوکحوا یدتا

 یدتا ترضح هدقدلوا قالم هترمضح نواک لع لوا بو دبا كرادت

 ورم دیو )وا نوا ل دوو ام ی اد و3 RE یز تکی یا

 3 لوا هدکنلروالدو تعاحعشو) مردا فذوت هدل وب

 هيلا SEER ع a هللا e ا ي 1

 مزب لوو دارو" نطوا 2 ا ا 1« و سه
 هکر دا تاور نینص> ن نارعو یدبا برقا هم“ د ند نع هلج

 هلم د ادعا دبا روش را هتعاجر ندادعا هده راب هک هاک ره

 یل دسناوارک ذ هدشنح “هوزغو یدرولوا رورس لوا نان وڏ لا بورمک |

 | بوي روي هب رزوا نشد كم ترد اهننو كل ترمط> لوا هرزوا ||
 هکردشعسر | هتحصو (بلط)ادبعنااابذک ال یا ا۱)یدتاویدلبا هلج |ا

| 

 بواوا لپ لکم تعاجر ند ادعا ھك داک ريح ر هەنە هکر

 عرف ۵نتسارا قاح ندرمسحود ررو.ک 4. دے كعا ترا دنده

 كا ف المجر تولیق لاج ناف ترضخ ا یدشود تارطضاو

 لوا ندهن دم لها ىدا كن هط وبا تآ لواو یداوا راوس هئس هقرا |

 | قیفح نسب دالوا ىلصا كري لواو یدقیح هرمشط بودا تقبس
 1 هناراب ناصیح ندهنب دم هرکصن دیدن و یدنود ورک هر ا دک داب

 ٩ یدروبهدنقح ی كندطوب او رد ود لصاربخ لوا رکثروق یدتا

 | هکیدا هد هبت عرهدایح ترمضلواو ) یرا مد رس یا (رصلهن)
 هللا یلص هللالوسرناک و ) ردشءد هدنفصو یسایح لرورس لوایوار

 دون ر ندایح تاغو (اهردخیتءارذع نمءایح دشا او هباع لاد

 ریخت رپ هدنزود كرضح وا هسانا هدهاشم یی هنس ینیددوط هورگمر

 تد وار ید زر رد ۳ dr . زوا لوا نکلو یدرواوا اد

 هه e رگ ا E ۱ یدک یشکرب ھن هن ساک رضا | ۱
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 هرکصت دک دنک نوه ندساع هک لوا تولواریغت ندیا ترمه>

 بوب ول ندردنک یلب راص وب ات رک هسات وس هب سوگ لوا یدتا هنناراب

 ردا هلص یلاعت هللا یضر یدعاس دعسن له سو رواوا هتهسنیا كاپ

 (یطعاالا اش لئسیال ایبح )سو هیلع یلاعت هنا یلص هلا لوسر ناک )

 كنا هکر دشتلوا تباور هدنق الخا لسو هيلع لامن هللا لص كربمغب و

 كني اه قح و حرمشنم یس هنو ناب رهم هت الخ یلقو قاخ

 یدالالرلقورک ذلاعادواجراا ےظ عو نزلا لی وطوناب رکاعادندنفو
 دودوو ملح و فوااو ءاعسلا نیماورمسلا ماکو افواا م رکو بناطانیلو

 ءدهعو هللا ماب عاقو مکحو م رکی ع وس قثوقو یدنا ناب رهم
 | ناکو) یدباقحیاضر بلاطو یی ا داهتجا هدندابعویعلق اذو |[

 | لبللا ما وقابدنم اسشاخراهتلا ماوص سو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر |[

 فب رش ناکو ادهاز ابیقر افصنم تارمسطا یف اسغار اہ رق اعضاخ |[

 بابط ءارتفلا باح هل دالا لبلد ةرمشعلا ليج ةظعلا فیطا ةہهلا

 نوا یر راقو هر ولوا ىدا ( بابلالا بب ءایقنالا قن ءاينغالا |[

 یدرلیف نیب هب ودنک نوا ی زرافتفا تدشرایجوکو یدردیا میظت |
 تول م هارعفو هدهسدا لیلق تمللواهجرکا یدردیا رکش هتیعلو

 | یسا تبیهو راقو و یدیا یب واوک زاو یجلی وسزآو یدررتسوک ||

 شوخو ول زوس ولتطو مع وک یزوپ و قجایلاو یی دبا حسبت قوجو
 رتو ید رولک هبضف جک و ی دا ما لیلفو سةنلا یهو وازآوا

 هراح دن الخو هماللالیلق و هک اپ یزوسو نی ىلع یدروسث راب

 یع دبا باستجا ندم ارحو ند وا ههبشو سةنلا فسیهعو یاد

 | یی هدیج تافص یی رش تاذو یدا مالساا لودمو عبطلا فیاعاو

 | بیءوریوخ تشردیدباردیء!تیاغبند هوهد تاعهو یدی-شعا عج
 | لامو صیرحو فرذخو ییر و مانشدو یی دیادا رفو یدیاکدیوج
 | رتو نالسک و لوکاو ع امطو راثکمو ریما عانعو لخت و یی دبا عج

 | ر ادغو راتخو دوسحو ىج ردش ربا رارضو نسءطو یوا لولم
 هرخذو یک هن رخو ژاسعو زامشو ردو رکتعو رم طتمو ع ورحو

 دب رب یهو یدبا لکد یجلق رتو یجب دیا تمذمو رک یجوبوق ||
 هیاع هم السو هلل | تاولص یدیغو»یتداع

 يج: #۴
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 + ردهدننا یتادابع لو هيلع یلاعت هللا یلص كرو س و یاسا 7 :

 ندوب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص كرممغب كاداو هللا نقفو هک هلوامولعء ||
 ردرل دعا ف التخا اع فأاوط هدنعددلوا هللا تیهیک هن یتدابع مدقم |ا

 یخدتعاجرب و یدیا رکف یتدابع كرضح لوا هک ردراثعد راک
 تەد رش یینف كرضحو ىدا رک ییدامع کر درلاوا بهاذاکا

 فهلا قەد رش یسع ردرلشعا قالتخاالع ید هدنفیدلوا لماع هرزوا

 مهار اب یدردیآلع یهلا قعد رش یسوم هس>حو یدردا لع

 مده ند دنک دوخا و یدردبا ل-۶ ی هللاقب رط مدآابو حوتا و |

 رک ذوب (ےع یدردبا لع ی هل! یلارش كنسهرج كناسدنا نکح

 | تا اوفاوب و راد دد یساکودو راب داوا بهاد هنس هلج كه اذم نائاوا

RE 1ندن روسهظ تو امار دل وا نا هدن رالګ لیص اتو  

 الا وا تعصاو نها ندعس یر هک دوا لر هر ۲
 (افیتح مهارا هلسم عا نآ) هدنلوق رو ید ردیا رایتخا

 ید ردا Jf رزوا سس هو رط كيه ۱ را ےل. سا صوم یس هع تا

 ترضح لوا یدردبا لع هلبا قعب رش ی دنک هکر داوا لاوقا ج را

 هکنوحو یدیشهردشربا لاک یدهح هدن دابع كبااعت قح

 سب ردف وقوء هتراهط خد زامرد زاغ تدابع لطفا هرکصن دن اعا

 نالوا یاد اع ح اتفا كرورس لوا هکر دلوا نالوا بساا

 ریمخب هک ردشعخربا هتک ) هنلوا ناسب یتامدقم كنا و یلاوحا كلوضو

 هل رب شفلوا ایهم نوا تج اح یاضق سو هيلع یلاسنهّللا یلص
 هل لواو ی درراهرح ییکزو ن دنفهراب را: هساید قلوا لخاد

 یا مهلا ) ی درروب و یدرواوا لخاد بوصان یتغاا لوص ادا

 یدرا-هیح هرشط ندلعوا نوجو(( ثاباو ثبطانم كيذو-عا

 هدا ره :رکاو ( كنار هغ ) یدربدو یدراتیح بوصاب غا عاص ادتا

 هکلب وش یدرواوا عار ,ا ندنرظد لول هاند كعا ت نزاع اچ و

 e ودنک هلج افارا و هلاراو در اب یدرم وک ینا دسوک

 هسا كپ رب رک او ی درواوا لوم هتجاح یاضقف هسلا قاشهو رب

 بوزاق کر ا د لوا بورولوکه جس هل. یروهد یروس یوارب
 ینکتا ه2 دلوا نیش ه ړو هممارص یس هشاشر تالوبات یدرداشءوب



 ۲: افق

 ھت اح ی اصوو یدر دا ات سا هللاوصو اغا بط اب ید ر ەرد اق ۱

 اهم و راح یی وص و یب و را ڈٹ اط اھت سا یدرروب چک کد 1 دام نیک

 جاقرب هج اکو یدرد اوضورب نوجازاغره ه دناقوا بلاغو یدراردا
 یدر کرا لایعمسا اوسم مدعع ندوضوو ی درلو هلا وصور یرازاء

 یدردما قاشتتساو هضمص*و یدرلیق دفلابم هدا ز العف و الوق هدنابلواو

 هد الع تیفیک كنسکباو و ی دزتناوضورسقاشنتساو هضصزک رهو
 قاشتساو دصرصم را هفرغر هاکرد_ثاوادراورلتاور حاقر ند رمح

 هدنروص ج واو یدردا ها هفرعحوا هاکو هلا هذ رغ یا هک و یدردیا

 هر د طع نعصا كوص دلا داحوآ نعل یدردا لصو ید

 هدا!« وب روح تیداخا یدرروب یقرص CRT ی رخآ فصاو ۱

 ص هعشات هشت تن ۳ ھ یسع) یدر دنا لے یسارا كفاشنتسا و

 | یکءرکعوس نعد یراثنتسا بودیا هلی عاص یتاشنتساو یدردیال هعتسا
 دوسخاب و۰ رکحوا ی وضو یاضوا هد "اوارک او یدردبا هللا لوص

 ضب هکیه اکو یدر دبا مرکز رب تاب نوت و یدیارو هزک یکنا

 یدررو- ل: لا دما ع حسو یدرد٫ا اع. کا هلم كر

 یدردبامخ* هلبا ییمراپ شاب نطو هلغمراب تاولص حا كنغالوةو

 یماکو هیط لاگ ورد شالوا دراو کک تیدحرهدشاب هبقر حجو

 یدردیا كي رح هساوا متاخ هدنفهراپ كرم ضواو یدردیا عباصا ا

 1 یر دحو هنلا ال اهلا ال نادهشا)هدنرخ او( هل سب )هدناوا كنوضوو

ETن هطلا نه لج او نیباوتلا نم ییلعح  مهللاهلوس  
 تناالا هال نا دهشالدمڪګ و ا لدا.ع عن ه ییاعحا و

 یراد قىل عسوو یبد ىلرفغا مهالا) یهاک ویدا رب د(یلاب :وت اول رفغتسا

 یوضعر هکر دشالوادراوهد هفیمطث داح اویدناربد( قزر قل كراو

 رکمیدرکود وص تسدا دیک هلا كناو یدروقوا اعدر وکار

 هلا هدسارب یسوضو ءاطعا هک رد-اوا جک تیاورو هلوا ما وردان ۱

 یدزالار هسارمطاح دنسار نوا كل سو یوراس هل ور دیده رو

 لغو یدیا عاصر یی وصییسغو دمر یب وص سدا كتر تل واو
 هليا e ص ه دتفو ۰ ی درروب یه ES ی وص هدوضوو
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 | نت و نا ی ین افکت ن ج ج ن ا

 هرکصادنا یدارو نرالا یاو ی درک ود وص ھا رزوا كذآ لوص

 بورود هراوبد دوخاب 9 همز ىلا هر صا دیا ی دیارول یسانوصع

 ۱ رو ی رالا هرکصا دنا ی در دیا قاشتساو هصبصم هرصا دنا یدبارو

 ۱ ندءضوم لواو یدنارو ییکرابمدسجر اسو یدر ودوص هشاب ویدبا

 | تسم ه دربضحو هدرتسو یدناروب یی رلقابا بودیا لقت هعضوعرخآ

 ۱ هک حوا نوکححوآ هدرقس n ت دەو ی دردیا جسم هشب رزوا

 || هکردلوا جګو یدروسب نیم هرزوا اوا هکر نوکر هدرضحو

 1 ی دیغو فاکت e ه دلسع و حو یدر دا هنن رزوا كسم یک

 | دوب یی راقانا الاو ی دردبا حس هسیا شوک هرزوا ح۰ طارش یتسمو

 1 طارشبویلواوصرک او یدزروآ تسم نوا حج” صوصح ینعب ىدا
 | بوروا هتیمز یب رابا ىلا یکیا یدردیا 0 هسا ید اوا قق 3

 ینییدروا هنیمز هرک یکبایب رانا یکیاو یدرروس هن رالا یکیاو هنن زوب

 | لایقتساوردشعسرا هتعص یکيدتنا محس» لدهش راکسرد ىب رالوقو

 | یدررویب تیاعر هباغاا یصقاهن ولص تک طارشراسو تروءتسو هل
 || ندنرب رب نی رافرط یکیا كنا اما ی درالیقزا# هدهماجر یهاکو

 ِ ںواک هد هدنرلدفو ل رازا# هد رذو یدردرا هند ول بوربےک

 ۱ هطح الم ینلاح لرل دم دشت و لب وطاو یدرد,ا تماما هراککا

 | یدر دباو یدیا روف یتغالا غ اص م دعه هدک دریک هدشتسو یدردیا
 ( عج اناطیشلا نم عدلا هن اطلسو ع رکلا ھهج وب و مظعاا هلایذوعا )

 هلن دا و هل حسب ( ید ارد هدک درک هدم هکر داوا جد تاورر و

 هسلاق هزاسن نوجو (ك-تجر باوبا ىل محفاو نجراو یلرفغا مهلا
 || كد دن ر رب یرل لود یهاک و لد هن زوموا قب رالا ل رایم ید

 ۱ (رتکا هها)و یدردنارشت نب رلعمرا كس رالا لرابعو یدرردلاق

 | یتیفیکكتبن هزاس مدقم ندربکنو یدرولوا لسخاد هزاسءو یدیاربد
 ]| لوص ىلا عاص هرکصادحاتفاربکتوردشمالوا یو رم ندنرضوا

 || حاتفتساو یدناروقوا نساعد حاتفتسا هرکصن دنایدباروق هنن رزوا كلا

 || یهجو تهجو ینا) یسکلواردشنلوا تباور هرزوا هجو جاقرب یساعد
 | مهللا كناصس ) یسهکیاردوب یراستح كنيعف اش ماماو (هرخآ ىا
 دف نح وبا ظعا ماما ) كرغەلاالو لدج ىلاعنو كمسا كرابو لدمحو
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 قدفعو ليصقت رتا هکر دراو ید تاور قااوردوب یراتع كنفوک |

 هللا دوسعا ) هرکصادح اته س اورول وا باط هد لح بتک یطافلا

 ی ه-«و یدروسقوا بانکلاذافو یدبارید ( عجرا ناطیشلانم ٤

 هعافوردراشتبا ف التخا الع ندسوب یدر د هلبارس هاکو هلبارهج ءاک |

 رايد تهد هلبارمس ه دنابمسو هللارهج هدناب رهچیدیارید نیمآ هرکصند |!
 هدساح یکیا هدزاغو یدیازرد نیمآ بود | ادسنقا هترضطوا د |!

 د یسب رپ ه دننپپ تاارقوریکت یسپ رر یدرروسب تیاعر هپ هتکس |(
 تعارق هکر دراو ید تباورر و ه دلني هروس تعارف هللا هاف تءارف |

 ,دنزاع حایصو) یدردیا هتکس فیطا تناوب جد هدنس عوک رها

 اک یدرووا هروسرپ راو هتاز وي یرادقم تبا شعلاهر صدد هح اه

 یدرروب فیفخ هدنزام حابصانایح او یدروفوا قدروسهاک و مور روس

 یهاک هدرفسو یدروقوا یس هروس تازازاذاهرکصاد هح اف کو لکد اکا
 تعکر« دنزا غ حابص كنئوک هءجو یدردما افنکا هلمءارق نیت ذوعء |

 ۳ سی له و ات تک رو یدووقوا دما تیام
 لا هد یلوا تعکر هک و یدردبا لب وط « اک نب زا هلواو یدروفوا |

 كبر مسا ع هد ذس هرات تعک رو یدروقوا هروس یرادقم ہد“

 قراتطااو ءاعلاوا و قاعشناات و لیللاو او جوربلا :روسان و ىلعالا |

 سن 2 غ هل وا زاد یهنکناو یدرذقو ار روس ناکا كرلناو زا
 یب زا ماشخاو یدردنا فک جد هاکو یدرلبق هرزوا یراد2ء |ا

 هرو ه دنسالوا تعکر یکبا هک هلا تشحرب یدزدبا لب وطت یهاک |[

 رو-ط "روس هاکو ناخد ج ءاکو تافصلاو هاک و یدروقوا فارعا
 نیذومم اکو نیتلاو ءاکو یلعالا كبر سا حبس ءاکو تالسرلاو ہاکو

 هند دلیف یزاسم یدنکیا نزا هوس و یدروقوا لصفهراصف اکو

 هک ردشعربا دنحصو ی دروقوا یس روس نیتلاو هاکو یدرالیف بیرف |"

 ا هر بودبا تماما هنموق لح ناعم کر دشا ورس لوا |
 ۳ تنم و يرو تا |
 هکر دک رک هددا تم اما هموق کیک رهز سدا تعاج رفح رکعت 1

 دن ورلد طض ءو یرلیعس ست هدتعاج هک ار ز هلیف فیفخ یزا-#

 و اکو اا هردراوزولخاس
 | EE FET RET و نا

 هک ناتنا ¥
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 || وال« سلاو بودنارجزو ما ا وطآو یدید (ذاعءاب تنا ناتوا)

 ۱ یدروس صا یکعلا مع )هروس وا لسالاو یی الاكب ر سا جو

 | مسا میس هدیاوا تمک ر یدرلبق تعکر ج وا هکیهاک یرتو ةولصو
 ۱ نی دوعم و ص۱)>ا دا و نورفاکاا اھا لقهدسانو عال ك ر

 ۱ هدنسهبنات هعج روس هدنسالوا تعكر هدنزاهعجو یدوقوا

 ۱ یل-عالاكیر مسا ج” یه اک و ید ر وق وا نیعذاش *ه ر وس

 ق دروس هد دیع و ولصو یدروقوا هیش افلا ثبد> كتا لهو

 ید ر وقوا هيش اغو یلعالا كبر سا حبس ہاکو ید روقوا بّفاو
 اما هلا هرو س لساوا یھاکو ید روفوا ماع یهروسهدناقوا بااغو

 یت ءارقو یدر دنا لب وطد ندا ییالوا تکا هش و ید رروب

 یدردا ففو هدنرخآ كل تارهو یدروقوا هللا د وجو لرو بتر

 یدر دیار بکا هدق دلوا ع راف ندن ءارذو ی درز س و کنوص دمو

 یرزید یتسانا یا یکیاو ید ردنا ع وکر بورپ دلاق وراقو ب رالاو

 ییتساقراو یدرانوط قارا ندنسواهد ی رلکلب و یدروف هنب رزوا

 كسک وب هلو قلا هن یدرتوطر ارب نس اقرا هلیشاب كرابم بوتوط زود
 | یدرولوا هاکو ی دیارید ( مظعاا یب ر ناصس) هرکحوا هدعوکر و

 | ددی ومهللالناهس)ید,ارد بودا هدانز نن رزوا كعروکر یس

 سو دو حج وپس ( هدعوکر هکر د رواوا عفاو قوحو ( لرفغا مهلا

 | یددارید هدنسعوکر كن زا دلو یدبارید ( حوراو هک الملا بر

 | تل عشخ تاسا كالو تاکوت كيلع و تنمآ كبو تهك ر كل مالا )
 ۱ ه دودردلاو شاب ندءوک رو ( یصع و یهطعویحو یرصل و ی

 | یدرروطورغطویددنارد (هدج نا هنلا مع“ ) برروتک وراقوب یی رالا
 یدیارد ( دا كلاس دمهالا) هاکو (دجلا كالواش ر) هکیدرواوا هاکو

 هدنکر لواو یدردنا لب وطت یرا دةم ع وکر رز ا-.ااغو

 ني رللا ه دک دشا هدو“ و رد> رسم ه دشد>ح بک هیعدا ییددوفوا

 یدروق نرالا « رکصا دنا یدروق ن.رازبد م ده٥ هرب ا

 | هدجسءرزوا یس هما-عروکر کر هو ی دروسق قتروب و لآ هرکصندنا
 هنس داس رصح هاک و هاب ه کو هغاربط یروق ا هاکو ی درعا

 ندنراواه قنب رالوقویدرد اه دج “بویق هرزوایرد شاواتغاندهاکو
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 ی: رادم راب هدعوکرو یداروق هر رار هث زومواو ید راتوط قاربا

 هد دج" و یدردیالصتم هشرب رب رب نب رافاپ هدد وجو یدراتوط قوجآ
 هدود هلو ندیل وا *ه دصسو یدبار د ) ییدالا ی ر نایک ») تو حوا

 یدردبا کم هد تام هد س کیا یراددم کیدا ثکعهدد وی”

 نيت دملا نیب و هد« دحج »و ی دا رد ( لرفغا بر یلرغعا برو )
 یز یلص ادد كرلتا ئډ روفوا راکذاو هع دا هک جد هدس واح

 رادهر ات ید قل اق هما ند و لع* یاو ۵الوا بلط هد دح | _

 ییفاشماماو رل د دتحارتسا ا هغەرودوا ول هو ك دمروتوا

 بکس هدنناق قوک ةفنحوا مظعا ماما ردیصسم هاج وب هدنت او

 سعد دلوا جام هر هسا لوا نوعا یسرک رورس لوا هکلب ردلکد د

 لوو هم هنءا فوت لب یدبا را! او دتدکر یا هکن وح رداوج

 كنا بويشود عانا لوص ی دنا هرونوا ده هما نو>حو ید رواوا

 ع امص یا عاصو ید ردا بصا یتعانا عاصو یدرروت وا هش رزوا

 یدردنا فیقح هدلو ادهشاو یدراتروط یی دعع ج وا یللا هل ایرلعراب و

 هن*ا رق و یدرد ارت و عداررتل او ی رثلا یاهذفدع اهب تلا تک رو

 هلیتءارق هس اف هدرلنک ر ی دردو یصجوا ااغ و یدرواوا لوغدء |[

 هد رخا ده شدو ید ر وقوا هروس رصتخ اناسیحاو یدرروساهتکا |

 یدرردشلدا هنیمز یتدعقم نور وتک هنتلا كنغانا عاص غانا لوص |[
 رمععو رهطو ید ردبا لرت هاک ید روقوا تو هاک هدن زا حایصو

 | یدرردتشبای ی.آییددوقوا هر د تقم هک و یدردناتءارف هلا رس دنر لزا

 کت ۱ تافا هد زاو ید < ت تافالا هناوصو هنغرص نکیارلیذ زامو

 تاپ ةولص نم ناطیساا هست سالتخا وه ( ید رروب و لخت

 دال ناک ناق هکله اهناف ةالصاا یف تافلاو الا ) یدرروب جدو

 ترمه> نودا ت» اور لد س اڪ نا كن دمر ماماو ( هل اف

 هل وصو عاص هلیغورب ود زوکهدزاګ سو هیاع لادا ها یصربمغح

 رد دس اا O یر رلقفح لئید>ح لها کد دید یدا رقا ۱

 ید رز و هولصرپ هد دار 2 و ید روقوا دی شار . هدهکر یا ر ھو

 ۳ 1 وك ا ینبدوفرا رایج ید ,رکسف دیش
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 هیهاربیسب رب رهند هعا رد شلوادراو هفلنم تاناورهدناشیک دهشت و )

 كنليصفتو قیقح كرات باتکوب و رد رلشغا راتخا تیاوررپ ءاش

 مالسا۱) یدرولوا عراف ند هبع دا هک هرکصند ده شا نوحور دلک د لع

 | هکایوش یدردبا تافللا هدن اب غاصو یدیارید ) هللا هجرو مکبلع
 هه رطوب یجدهناجلوصو یدررروک ییغاکیلرابهرلنروتواهدناب عاص
 || یذااعظعلا ههارغغتسا ) هر کحواهرکصن دعالسو یدررب و مالسهرزوا

 | تنامهالا ) هكصندلا یدیارید ( هيلا بوتاو مويقلا یا وهالا ال

 هتکویدیارید ( مار ؟الاو الا اذا تکراپ مالساكنمو مالساا

 | هلر تاللاهل هل كي شال هدحو هبلاالا هلال ) هد ندع كزام ره رک ر دع را

 | تعال یطعءالو تبطعا ۱! عنامال مهالا ریدق یش لک ىلع وهو د٣ا

 || رلاعد هجن یخد هرکصند زالو یدیارید (دسطا كنم دطااذ عفتال

 || هداز هزاع بواوا مقاووهس ندرورمس لواءاکو ردراو یییدوقوا

 یدردبا وهس "ده یکیانوعا کرادن كناو یدرواواكعا ناصهنو
 ۲ تاور ندن حوا حرمت کیا و ید نم رام کر

 ۱ نده اسم یار ا ا قلوا هرکص ندم ال سو ردشاوا

 | یدرایفیزامن ع وطترورسلواو ردب را كن هيعفاشذعا قلوا مدقم
 كس زاغ هلب واو تعک ر کیا مدقم ندنرف كن زامن حابص هدرمضح

 و ضرف كنب زاغ ماشخاو تهکر رمشنکنا هر ِ# و مدقم ندنضرُف

 یدرلوق ماد تعکر یکیا هر هگصا :نص رف كن زا و شو تعک ریکرا

 تەك رر نوا هارو یدع هدناقوارنک ایدردب | ت تعوادم هن زاغ دعو

 یدوج “و عوکروتءارف هدزا ءلواویدرایق تهكر جوا نوایهاکو
 | یباعثاو هداامو اسو نارع لآوهرش *هروسهاک یدردا لی وطن تداغب
 | نودیاافتکا هلبا نار ماست هدزامن یهاکو یدروقوا درا ٤ هک
 | لدابع هداف مهبذعت نا 0 یدباوت 7 ل واو یدردا رارک قب .ا لوا

 ندنططوا هردنلا لیبسییعرک او (میکحا زب رعلا تنا كناف مهلرفغت ناو

 . تعکر يکيا نوا هداتقو قلشوقنوک یسنراهسلوا ت یزامن دعت

 | یرتوو یدروقوا هلباافخاءاکو هلبارهج هاکهدنزاه هک و یدرایفزا4
 اا رکا اما ید راک. هدن رخآ ده ءاکو هدلالا فص)ا کو هدئاوا یک

 )ر ساب :متولصر EE ب ا AG یک
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 و یدرایق تهکررب یهاکو تەك ر شد :یهاکو تعکر ید یهاک

 هللا لص كربمفس و یدرلیفزام تعکر حوا هلعالتسر یهاک هک ردراو

 ردشءاعربا ورد ینیدووایهاعدتونق هدرتو ءواص و هلع لادا

 لوا باجصاو یدتا عا هم وقوا یس ًاعدتون هشن ارا ضءإ اما

 رورس لوا هکر دشریا هنوبئو رابدوفوا یساعد توتفهرکصل دنرضح ||
 ج وا هرکصف دفدلیف یرتوو یدلیق هدنرزوا هلحار نزار تو هدر فس |

 یلعاتوصهدت و ىج ج واو یدید ( سودقلاتاللا هللا ناه ) تب ون

 اب ( حورلاو ةکیاللا بر) هد و یعچوا هدت اورر و یدیدهلا

 ندنهکر کیا یدردیا راک یدرایقهاک نزا قلشوقو یدلبا هدابز ||
 نالوادراو هدوهگک تأاور یدرلبق هد همان تاقوا كد هتعکر رگ بس

 قلسوو یهاک هکشاوا یویم هدتکی صعبا و ردرل:اشوا رک ذوب

 یدرلیق هدهناخ یتثسو لفاون کاو یدرایف تمک ر یکیا نوا یی زامن
 یدسارد رد زا ید داو دنس هناح لیصقا كن زاغ هلفا كن شو

 قح یدیلوا مس دنه هیاب ر دوخاب و یدب دیاروهط كرا هک.ه کو

 هب رکر  رورمس لوا تب ولر و ید ردنا رک ش دک ه الامنو هنا“

 یدلنارکش ود“ بو روک یدکرب دعاطا یصاات و ها رح و رظلا

 هل مضح لوا یربسخ یلتق تالهجو | هکبدشنلوا رکذ هدباب یهکیاو
 لق كياذک *هایسم یکی وبا هکر ردباو یدلبارگمش دج ا را

 هل هه> و هللا مرک ی ضن رم ییعو یدالبارکش ", رغم هدک دشا ی رخ

 هدا رال وتعم ی هک م ا ی دالا و د نالوا ندحراوخ یاسر

 زاغ نوکر ه ترعضح هکالوامولعمو ) ی دلبا رکش دیس هدک د روک
 لټ ر فرح فرح و ید ردنا تءارق نیسعم را دهر ندنآرق هدير
 نیس ه دک دا تعارق ید ردیا هلا لزم ر دنو عوضخو دی و و

 هدناف وا عیجو یدر دبا هذاعتسا هدنءا ق ءادتیا و یدردنا تءارورسعهو

 تعارقرمسنسدبآو ىت دباو ن رکيا ررووا نکیا رروط یدروقوا نارق
 ید زالوا عداه ناشار هنر حلوا هسار یرغند تانج بودا

 (iE ی درروب بودبا عیجر و یی هد ار ا 6و

 فاکت یب دارم ند نفت ه دعاعم و و نآرقلاب تفت ی نداام ىس

 ہک
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 بودا عافسا ندرابربغ یت ًارقو یدعنا مخ نارف هدکسکا نده ےک

 كرابلو ه دج ملا هرو درا هج و یدراقا شاب ندنرازوک كرابم

 یدروقوایرلهروس نالوا عقاو حس! و سو ناح» ه دنرالوا دو
 دوش نورا ریبکت هدک دشرپا هب هرس ترآ یدّمیا لر توالت "هدشسو

 دمع” قشو ءروصو هقلخ یذلل یهجو دم« ) , دندومو یدردیا
 امدرب یربسغ كلوب هکیدر واوا هاکو یدیارد ( هتوف و هلوح ءرصب و
 دهشتاب و کد رکن ه دقدردلاو نشا ند دك“ وو یدروفوا

 هک ردشسرا هنفصو ) ردشمالوا یو رع يردر و م السا و یی؛دوقوا

 هدقدلوا هضراع روماو ه دماتخاو حایصو هدابع رزا#م ترضح لوا

 لوقوا هلن ااو یدزوفوا اعدو راهروسورلتآ هدناقواو لاو>ا راسو
 ناتک ول هدلاشی دعو یدرروب ناب یتصاوخ و باولو یدر دبا مما وند

 هس)اررپ و تاهم هرع یلاعت یحرکازعلا هدعاسم هللا و ل صاف رلتا

 نیم ةماع بوالوا فلا و عج باتنک لقتسمرب هدیابلوا ی ات هللاءاش نا |

 هکیدا وب ته رط لسو هلع لان هللا لص كربمخی و ) راهلوا مةلنەندنا |
uاما ی دردا در یرلتاس تورو” راصتقا هرزوا ضرف هواص هدرارهس  

 ی رزام نالوا واتهکر ترد یدرعنا لر یرتو هولصو تنس جم

 نوڪ ینیدایف ماع یرازاسمولتءکر ترد هدرفسو یدردآرمصق اعاد

 کت یدح نانلوا تیاورنداهذع هللایضر هق دص *هشراعو ردشهاعربا

 یدردا ماعامهویدرد سهق مه نیا ر ةولص هدرارفتس ترضطوا |ا

 ردلک د لاخ ن دّءعط ی داسا كرد لوا شخلوا تاو رود |ا

 ما شاو ه رکص ندنزام رهظ ترض وا هکرداوایخد ٽاور و ) |ا

 تاتق آهک ردٌشلوادراو هدنااور ضهدور د-شاتف ت هکر کیا هرکصا دنا

 ناو رایدلبق زاغ تعکر یکیا هرکصندقدا وا لئاز نداعم دیک باتف آ |[

 هدرفس محو هيلع یلاعت هللا ی صربمغ یدتنا هکر دشعر با هندص ندرع
 تئس ه درفس كترضدطوا هک ردلوج اکا تیاورو یدزالف یزام تنس

 ء دنرزوا بک مو عا هاو هلوا شمالوا ملطم رع نبا هنغیدلیق یزام |
 رڪ ید هساازالوا هندناح هلف نع هسا ردیک هبناح هثره نکداردیک |ا

 ثیدحر و ی دردااسا هدنلاح ید وجو ع وک رو ی د رلیق یزام |
 شاب كک یم هدتفو یکیدترا یرببخ:حاتفا هکر دشلوادراو هد رش
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 دسردیکه اج هل ېک رم یتولص ءارجا قاب بو دا هیجوت هنیناج هلبق ||
 بک م یضرفزام هلا ییسرومعل تب ولر هکر د و رمو یدرلیف هبناطوا
 هرورس لوا هدلاح یرافدلوا هدنرزوا بک رم جد نارا بولیق هدنرزوا

 رک اهکیدنا لوا یتداع كن رضوا هدرارتسورابدل وزا نودبا ادتفا

 رخت یب زاغ هلی وا هب اراب دتا جوک مدقم ن د باتقآ لاوز ندل عرب

 رکحاو یدردا عج هلبا یزاه یدنکیا نونا هلحعر هدعب یدردنا

 ن دح و۰ ا نت زاسء هل وا یهاک هدارا دتا ج وکهرکصادنتقو رهظ

 ها قوای هل وا تو دا عدو توو موع یھاکو درا مد تم

 هغانوقاما یدردنا لع هل وب ید هدنرازا# اشعو نرغمو یدردا عج

 یورم ن درورس لوا قا . دنفورب یزام یکیا هرکصندرارٌهو لوزت
 عاونا هدنوکلواو یدرروب مظعت هنلوک هعج رورس لواو ردشءالوا

 بارت هناسع هجو ی دردآ فیت یسابلو یدرروتک ها رب قدا

 | فی روا ور م هحرگلاب رورسلوا هدق داوارضاحهن زاغ ههجیدرروب

 یدررک هدص»* نوحو یددرثک م داخو بجاح می هو اكناویدرروب
 هدربءو یدرر و ید م السره دق دعيج هدربءو یدررب و مالسهرلنالوارمهاح

 غرافندناذا لالب یدردبا عورش هغموقوا ناذا لالب س:یدارروتوا

 ییادخ یانو دج هبطخ لوا هکندروفوا ه.طخر بوعلاق هغانا هدقداوا

 | یراناو قبصو هتعاطو یوغنو برما هب و هرلنمومو نیند اهشرک ذو
 ندنآرفو یضرت هنرخآو ینکی دنا راتعایب كلا دو یریفشت نداد
 ح هدنسارا هطخ> یاو یدا لس یاعد هناشوءو نینمهومو قمار

 | دوخا وهلاکر هد قو شددوق وا هبطخو یدرروب ةفیفخ هسلحر
 | ینعایط هاصعو هلاکو ویدرمایط هم رن و هصلقیدرونایط هیاصعرب
 یلدا طه ا رب ۰ رکصا دک دلژودربنم یدنا م د٥٥ ندنلزودرمم

 دبطخ و هفلوا نیعب هءاعا یدردیامحا هقلخهد دیطخءاثثاور دلک د ظوفم

 هدف مد ندنزام هج كترضطواو اکر کس نکروتقوا
 1 رکصخدن زا هوج نکلو راسما را هنو ینبدلیف یاس یزام هعج

 هددحم گاو ید را داسء تفکر تزد هدک دتا عوجر هد ساز ات

 ایاصم ناک نم ) کد درروج اماق یدزالک هدانز ندنعک ر یکیا سابق

 هک ردراو لٍلق تقورهدننوک هو هکر ت رک و (اعب را لصف عجبا موب
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 هسروا وا یحاح هر ندیلاعت ق> هانا 2 د بولب ییعاس لوا دنعر |

 هللایلص هللا لو-سر تعاتس لوا هکر داوا مد لوڈ و هلوا باسم

 كتفواواو ردیقا كد هتمایق هکلب رداکد صوصخهنامزاس و هلع لاء
a 

 لوا كما ءا او )ر دشعهرا هورت فل تااور ندنرضطوا هدننیعآ

 ا لاوفا جرا کود ھا ضصەدردراو یرالوقر نوا هد يەد توو

 ۰ یی دعبح هرمنم ماما ءام د تباحا تعاسک ردل وا یا رب ردلوق کا

 هکر داوا جد یسربو ردو نالوا لد هیعاوا ماسه زاس# ندنقو
 یکیاو و ردتقو نالوا لد هست ںورغ هرکصا دنزاع یدنکیا

 تعاس هکر داع هکر ر دیا مجرب ندالعوردیناث لوق یجرا تالوڌ

 1 تواوارتاد هرز وارا:ءاس ینلدروب نییعد كیرضح هدنرلن ۲ هوج هعج

 نالوا لد هیعنلق زاغ ندتفو ینیدةیح هربنم كماما تعاسلوا هد هعجرب

 | كد هيعلوا مازا نداوا نامز د هد ه-هجر و هلوا توو

 | هع" بورف هرکصن دنزاس ی دنکبا ید هدهعجر و هلوا تفو نالوا

 || مفاو « د هک ثیداحا بیعت لراتعاسوب ارب ز هلواتفو نالوا د

 عسیچ كننوک هعج تاحا تعاس هک زوس یرلکدید لوا اماردٌشلوا

 بواوارهوتیبضرو قوش هدا رم كلا كك رهابر دم6: دشت اقوا

 | :واصو یس هکر دق مکتزالوا لو-ذشم هاع د هد هعجج موب ماس#

 | ییدداوا مهم تیاحا تاعاس نالوا هدر ده و مظعا مسا و یطسو

 یلصا ردة ی راک دب د ردمهب» جد هیعج تباحا نیا تم و و

 | ردشلوا عقاو هد هه ثي داحا ییعت كنصادس لوا ارب ز رد قوب
 یسهوزرغع افرا تاد و دءهطوء حاقر لسو هلع ییاعت هللا صرب مغ و)

 عورهدتب ورهو ی دلیق فوخ ةولص ېک نافسعو هل نطب و یک
 | یدیعزا-ءو)رولوا مولعم ن د هقفو ثبدح بثکق بفص كناو هرزوا
 | دوم: تب وئرپ و یدرابق هدالصم نالوا دنس هرمشط كنهشدم
 ]| كس راهءاج هدنرانوک دیعو یدلیق ه دده نویم هقح هرشط هلبایبس

 | نالوا ططخت هلطوطخ لزقا و هلطوطخ لشد یهاکو یدیارک نک رکی

 | راطفا هلل اامرخ حاقرب مدعم ندر تچ هال صم هدرط دیعو یدرمک ی دز

 || ی دز ما-ہط یرععو یدا كلیدد-ء رلامرخ لواو یدردنا

 ںواکورک ن دالصءات تودناریص هداها دعو هلک ورک ن دال ص ءا
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 هبالصهو یدر دیا لدغ نوجادیعو یدزغاراطفا هک دیسک یاب رف |[

 رک هلیارهج هدلو و ی درارروتک همت منرب هک واو درد یک ناناب

 هشرب یار كءرمطح یی رن ےن لوا هدة دراو هال-ص» یدردنا ۱

 یدیغوب یارګوراود هک یدیا ارو الصم هدنامز لوا ار زیدرارکید |[

 هنو ی درو-الوا ٽءاقا هنو یدروتقوا ناذا ه نوا دع ءواصو ٤

 یدردناعورش هزاءهدقدراو هب الصم هکلب ىدرو د (ثعءاع هولصلا) ١

 تعاسرب هدنساراربکت ییارهو یدردارمک ید یاب هدنلوا تەك رو

 میبسلورکذ صوص#تر هدنسارارمکت یکیاو ی درولوا تا ی.طا ۱

 ی دزدبا ماد ندنس هده«كنالوا تعکر نوحوردشماوا تاور |[

 لوغشم هنءارف هرکصادنا ی دردباربیکت شب ییا بویاشاب هرم. کت |
 ار کت كن هاب تر هد اوا دراو جد هد ثدحر و یدرولوا |

 تا قم کاخ هرکضتدق دلوا عراف ندزاعو یدرددا هرکصن د ءارف و

 بودبا حا تا هلادخ دج هد د طخ لوا یدروفوا هبطخ بوروط ۱

 صا هلا هو دص تودنا تحصصنو ظعو هداخو ى دزعا هلاکت |

 ی در دا نیل ٥ داك وا هسابد كمردنوک ا هاجر رکاو یدرروب ۱

 یرانولاخ كنهندمو ی در دارا ن امز لوا هسابد كعا ما هنسار و 0

 هد> لء بوراو ها كل رلذا ترضحو یدرارواوارضاح هال صم

 هتحصو ) یدیاربد لرو هددص و یدردبا نعصلو ظسعو هراا 1

 هاسیس ی رلذالاو یرالا هلوا یلزون وب هکنوس, جوق یکیا هکر دشعر |ا
 یدر دیا ناب رق هرکصت ددیع ةولص هلوا ءایس یا رطا كن رازوک و :

 ییاعدوب یدردسانوپ هال اج هلق نیر زوب كران برق لوا نوچو |
 ضرالاو تاوءهلارطذ ی ذال یهجو تهحو ىلا مهللا ) یدروفوا |

 3 ناتشو ی اسعو یکسنویولص نا نیک شلا نمانا امو افت
 نع كالو مهللا نیلسلا نماناو تما تالذب و هلكيرشال نیلا عابر |

 نملیعت مهللا ( یدارد هدتاورر و (رمکا هللاو هللا ےب هتماود# 1

 ربکا هللاو ہللا ےب ) یدیارید هدننباوررب و (دحةماو دج لاو دم |ا
 یدروب هکر دشعهرا هتعصو (یتما ن* 2: نو عاده مهالا 1

 نوسا جد ن ارور هتسردنا ناب رو مد-هم نددیع ةولص هکیکره ۱

 یایعو لها هکلب ر داکد بوس هلا رق هنس ینیدازاغوب لوا ار ز |

 هک نوا #۶
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 ی نک“ كلود هكا ناب رو هکیدر دا رها هعاحوردشاز اعو نوا

 ده تصردردبا چو یهلو كرا ادب یک ناد وع جدو = واو

 كي و قرا كيو ۵-لوا كالدو کادو كسك ى رل فالو کی رلثاب رق

 یل یکا ندرغ كنویقو یل رندنوو هکیدرروم و هیلواولصم

 | مو ویداریدردزاج كیا ناب رفرغصرب یشک ید وردز اجو اص هاب رق

 نالصو یداریدردزناج ناب رق هده مشت ماا نوکجوا هرکصند دید
 | سعد یدرواک ندتب رطرخآر هدک دا تعا رع هه ده بولود

 یراتخا ییهعب رطو كن کارد راڈ ٤د ع یدرفک ندل و یکدلک

 قافنلهاوژ هلوا دهاش هنتعاط كلا هددعتم عضاوم هکیدبا نوهآنا

 ۱ الوب یکباو را هژوا توگنعو نوزع توروآ نیسنعفرورع كالا ند

 شثلوا راهظا مالسارئاعش هدلوب یکیاو ةيلبا اضق یناجاح كن اعا

 كلا یغارمسط كالو یکیاورهرب و م ال اکا قاخ تالو یکیاو هلوا

 مس و هيلع لاف هل | لص ترمضط وار هثا را هاتکر یدق كرا ہم

 هلم یھغاکو یدناوار د هد اس با هکت ی درلو یزایافسسا

 [ هرز هما بویقوا هبط بودیح هربشه ۳ دی رمسع كن وك هعج e لدهن

 هبطخو ند يج هربده یهاکو یدرروبافتکا اکا بودا یساعد

 هک ها ڪک رهو یدردا 9 ءع د ا ندر ییلدرولوا ندوفوا

 اقسنساو هک ردشعسر | هنگو) یدریا عفر هدراعدر اسردق یکیدت | مفر

 هدق دا روا و یدیاراتوط هثدناج ناعما یس هقراكن رللا هدسامد

 اأ هلع ىل ات هللایضر كلام نب سناو ی دیار د ( ایفانابص مهالا)

 لدا 7 كار طح لوازب و یدغا روعي ٿب ور هکر دبا تاور

 ٠ هللا لو سراب لدتاو هل راهه رولات یدرافیح یسابل ندادن كرامم

 لوا(ه رب ده ت.د>ح هبال) یدشسا نرمضح ردن نہکح هدزکلەدوب

 تهارگ ه ٣ س هرمشل كراسم ہک دروک تواو و هک دسا ل نره

 یدزمهدیارارق تویلشاب هغ2 و رسذط تورک و راو یدرولوارها-ط

 یاحو هکر وتلوا تاور اهدع یاس هللا یصد ند ذوب دص فاع



 قنولو با دو هداوهرلنا 3 لوا یک یراکدد كنهوقداع ك د اش

 لوا هک و لاحو راد د یداک هغعردغا روب هر تواو و هدن راک د روک

 هکیدروم نرمه> ھو ی دیاراو ملا باذع هدا کردا لتر تولو

 قح داب ینعپ (اهوبسنالف با ذعلابیتاتو جراب ی ہللا حور نم را )
 هن راع“ د رروئک تر هنن رل تسود رد را یچر حور كىلا

 ی رح كنا ندیم قحو كعا مانشد و باس اک اسد رروتک یاذع

 لوا ینکرب تد ولر و کالا لا هب یاد قح ندنرش كناو سا

 دانارپ ز گی تنها هدابیدتنا ترضح ی دانا تنعآ هداب هدنرو طح لرورس

 هسابا تنعاهب هتسا نایلوا قبال هما هکوک رههکردو قیفحم و ردرومأم

 یا هللا یطر سابعنا) ردا عوحر ۳ لوا ورک تل لوا

 ھا ر روا یزد یا نرضحالا ی ما لبر 14 ره ز دا ام ع

 دک دتشنا یزاوا دعر ۵ اکرهو(احر اهلعح ال واحاب راهلعحا مالا

 (تالد لعق اغ اعو كداذعب انکلهئالو ك.ضصعد اتلتعن ال مهالا ) یدارد

 ةکناللاو ه دمح دعرا حس. یذلانا ع“ ) یہا رد ہ دنناوررپ و

 ف E اهیوک یکبار ورس لوا هسا وتوط نوک رکاو ( هتفیخ نه

 ردشلوا ی ورم هلهجو جاق رب قیثیک ككزاس# لواو ی درلیق یزاس#
 هکر دا تاور [یمهنع ۴ او هللایطر ساع نا هکر دلوا یا و

 لوا یدا و وط نوک ۵ دننامژ )سو هلو لامد هلا لص هللا لو-سر

 لیوط یاد ه دزا لوا یدایفزا-۶4 تعکر یکیا هقلخ ترمضح

 رویم نامزس رف هامز قج هناوا تءا و هرقد "هروس هکلب وش یدتا

 بودیا م اسیق ورک هرکصخادنایدلدا ع وکر لب وطرب هرکصندلا یدابا

 هرکصذدلا یدیا لک د ردق یکلوا مایقوب و یدلبا لب وطن یمایق هن

 س) یدیا 9 ردو ع وکر یلوا اھا لب وط ی دا جد ع وکرر

 رو:دول جد هددسان تع؟ رو یدلىا یدعس هرکصا دنا بواک هلا دعا

 یداوا یبص* شوک یداوا غراف ندزا# نوجو یدروس لع هرزوا
 ردهناشن يا ندنرهنا-شن كنيلاءتقح نوکو یآ اةیفح هکندروپ و

 رلیداوتوط هک زس هروک نوچ زلوتوط نوچ ا یتو هو تایح كنهسوآ
 یس نکیا رلیق زا هللا لو-سراب رایدتنا نارا لدا رک ذ یبیاعتقح

TASهه ها مک  SE O 

 ¥ كدروک ¥



LTیدتا نرصح را غ راف ےس 6 ۳ و ط یی ۷۳  

 2 ود ق و ادوب ر 1 ل :> ا ا هکمدلبدو مدروک ت د ا ۱

 ین جو هت دلوا قاب اب اس دار ۰ نکیدردنالوانت ندنا هاا مدنا هراب ودر کا 1

 مدهروک ۳ والدد یرظنم كا KS اناوهو یعاضفاما م دروک

 لها هللا لو سراب راد تنا نکا ربړ ا رلنوتاخ یریکا كعهج لهاو |

eكنب زرا هکن وصکنا ی دتا ترضح یدلوا ران وتاخ نوع ی  
 تاور ییدحو ید هر دص هشداعرلرواوا هرزوانار Ny ییعحو ی

 هدأ زوب ۵ دن دح ك هثداع ورد ڈا فصو هزاوط یدو بودا

 نسهروک یخی دلتوط ك او لشنوک نوحیدت ارورمم لوا هکر دراو ځد

 هرکصندنا لر و هو دصو گالیف زاغو كد ارییکت و كو وا اعد ه لاعل قح

 ته راجو كناوو هک تالوا ه اک اد نما یا ید تا ترمضح

 مب رکا دع تما یا ردق و دحار e كررویغ ندیل اعت قح هت سایز

 لوا و ) زکیدریلغا قوچ ب وا وڪ زآ هٽبلا زکبد يلب زسیمگی دلی
 هکردیا تاور هو یاعت هللایطر هللا دبع ی ریاجیسجدا تا هةب رط

 کوس تک یا سو هلع یاعت هللا لص ر بم ه دو دا و وط نوک ۱

 ی دیا لعسم یعوکر تردو یبہدج یتا زا« لوا یدایف یزاهش
 هک ردنا ت اور ۵ 4> و هللا م رکی ضا رم لع هک ردلوا یسججوا (

 ف 1 رک" ٿ رد نان لوا ید 9 قوسک تالص تر یکبا ترمّو>

 هيلع هللا لص ریمعب ردنا ه رک" ںی ن زجرا دو یس درد یددا لجسم :

 وراوو ی رالاو یدروط ه زاغ نرمه> یدلاوط نوک ۹ یو

 لک وک اب ی دابا دی و رک و لساهدو 2 9 یددوط

 تالصو یدلیفزام تم ریکیاویدوقوا هروم کا هرکصذ 3 ها وا

 مولعءو ) یدلبا تدارق هلا رهج هدزاغ لواو یدلبق یخد ینوسخ

 یدرروتداسیع یرلضب رم لسو هيلع هللا لص ترمضح هک هلوا
 نرضط وا نو>و ی در دبا صا ود 3 راو هکمروک هتس> هثناراب و

 یاد صب یا یب ا كنەتسخو ی دیا رد ر وهطو راق ) یدزوا وا

 كاک وک و ردن ا نسجت هکیدردبا لاوسو یدا ررووا هرزوا

 ھهر لک د رم و# هن و تانک کا ی كنت رڪ ا رسا هب
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 | یدسج كەت س نا عاصویدراررپ واک ای هنس یکیدنسیالوایدروب

 | یناشااتنا فشاوسالایرس الا ب ھذا ) یدرروب و یدیاروفهرزوا |
 ادو خانو هساوایسهراب ركن هسوک رب رکاو (امتسرداغنالءافش كۇ اغشالاءاغشال |

 | وراتوب و بوصار هفارمط نیغاعراپ تاولص ترمع> لوا هساواینابچرب
 || نذاب انیفسقشب انضهب ی رب انضرا ةب رت هللا مب ) یدیاردبوریدلاق

 ۱ وا عیجج دکلب ید | لک د نيعع تقورب ونوکر  هکهروک هتسخو(ار |[

 هنگ رب نوح هکر , دردناو یدا رروج تداءع IE و هک ٤ ك ا

 تنج هجئراو هنلاب كئعش ادنرق لوا ات هیلبا تدایع ییشادنرق سرب |
 قحر كنيلاه یو كنەتسخ لوا نوحو ا
 شع هلوا یقو حابصرکا هلواتجر قرغات بولوا لزان ھه رزوا كنا

 هدو ماشخارک او لد هما خا اترا هدا راقفتسا اکا هتشرف كب

 رها وا لخاد هحایصات راهدنارافغتسا اکا هنش و كب شک هربا تدایع

 || هنع ییامت هلل یطر قراند زید رروبب تدایعهدراکل هتسح یاکو دو

 هب دایع نوا ییددرغآ مزوک اکی ۳ اعا هللا لصر مغ ر دنا

 ا ینرخآ یدب دا هداه اتم یر نوم هد هت خر نوحو یدلک ا

 || عتوماونقل ) یدردباویدردیا رعاتیصوو هب وتو یدرروتک هنب رطاخ |
 | یدبا رد هلوا ( هالا هلال ) یی الکرخآ كيم هک ات ( هللا الا هل ال |[
 | قعر هاو كلرك ه>ون هشیرزوا تیم ندرلت داع نالوا هدنیلهاجو |

 رکشو یدرروب رجزو یهن مات یرهنسا والم كناو قهروا یزو و
 | نیلسلواصر هعح یاضفو هکعد (نوعحار هيلا اناو هللانا ) تودیایصو |

 | ید: یدزرع,ا علم یوا لولعو نورمو یم هلغا مس هح صو یدررو- ما

 ا لی جا هدنفدو یفریظ و بایطا و لغو نیکو ره لایه و ۱

 || كل اسغ هدانز داب و هرک شباب هرکجوا قم هکیدرروم ویدرسوک |
 | روفاک رادسةمرب هرکصندرمخا *هلسغو كدا لس هکساضتعم یار |[
 نح السو نش وح نأ ندن رزوا لامو یدیهشو ادنالاعسا |

 | نفد ندغرواشاب هدنس هءاج یمارحا یب یثک نالوا مرو لرافیح

 | كنيم نفکر ۲13 یدواربدردک رک هسقناقلر هد كل هدتعایق موب هک دا :

 | هنغ انا بوت روا هلتفک نشاب كيمات یدزرویپ د اک هصبق هنعادنا

 | بودا نیک ها دماح کک و یدراروف یولتوا ی zalal ا دقدر :

 + ناو 1



 تروعوراو بااغو راح تیعو یدردارعا هدیفکن ها هءاج ضا و
 هلا رکن ىلا هاکو رییکت شب هاکو هلا رسک: ترد هنب رزوا ماابولفطو
 هرکصن دلوا رکن ید دبا عورش هنب زامن زانج نوحو یدرلبق امت

 ی درلنا یساعد ترف#م هرژوا ٽه ار یاب و ید روفوا هاف

 هرکات رورس لوا هک رار دباو یدبا رر دااق یب رالا هدرا میکت هلجو

 | یني رطوب اار وھ ج نوهگنا یدلبا کت ترد هدنزامن تیم ینب دلیق

 امهنعیلامت هللایضرند سابع نا )رلد داوار دارم ک: ترد ںو دارا تخ ا |

 ترد راد دلبق زام هرزوا یسهزانح كمدآ هک الم نوح هکر دب ورم ||

 ترضح لوا رلیدید یرللغوا مدآ یا رد زکتنس لرسوب بودیا ربیکت ||
 افتکا هلمال سر یهاکو یدردبا حورخ هلم الس یکیا ندنزاغ تیم |

 هرزوا یربف كنیم هساوا توف یز اغ هزانخ ندنضح لواو یدردبا |ا
 یدردیک هدا هر دما وا كرم رکصل دق دایق ی ژان تەو یدرابق

 لھ هدکمرونک هزاثجو ید ن رووا هجو هرعب تیم بوراو ءرمقات |
 لص او رت هتداعسهسلا تداعس لها تیهرکا ارب ز یدنارید دیا |ا

 ندزکب رزوا یرش رد شر لوا هسا تواعهش لهارک او نوساوا |
 یسهزادج لداع نی دعترورمس لوا هک ردب و یه ) یدارید كد اعفد رت ۱

 ترضح هک ردشلوا دراو هدرابخاو ردشم روتک بوتوط ندو! نیب |ا

 هروتوکهرکچوا یږزانج بو دیک هجن درآ كن ءزانج هکوآ ره یدرویب ||
 هدناهدصوٌءاکز رورس لواو ۶ رواوا شعا ادایسه> كنااغیفح |ا

 بایط یب رالکوک كن ابنغا مهو یدردیا تباعر هن رارطاخ كلارقف ےھ |
 هدا زاکا كةلخ بولوا لوادتم هداب زهدنسارا قلخ یتاکزو یدردا

ELSES “KEES 
 تاناویح لوا فص یدابا بجاو ندلام فنصترد یراقداوا جاتحم |

 لا فنص شوک و نوّلا یا فاص ردنو,قو رفص و « ود هدنسارا
 هس رولوا ندفص ی ره ترا لاوءا عیار فص راعو عودز |

 ینیدلوا بجاو لام ةوکز سو هيلع یلاعت هللا ییصهربمغب و نو اوا
 بولا هوکز هرزوا یجوم تەد رش دعاوقندانا اما ردشهامسریاهتحک |ا

 یدبا رلغاب هللا رابم یدنکی ی را هود هقدصو یدرر و هراس

 اخ اوا تام ر کاو ارا ر ران قو
 لاعهفارطا ل اوو یدردا م درمخاک ارورسلوا یدیاهروتک هن او
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 فرص هن راقت كرب لوا بولا ناو ءوک ز رالماع لوا 09
 رورس لوا یدناژارروتک هب هنده هسرولاو هثسدرب قایرکاو یدیاراردنا

 قلحو یدرو س هدانز یعوطا دف دصو یدردا فرص هوراص میا

 هک اسم م دعم نددیع هولص ی رطذیدنک و یدرر وب ص! رك کا

 ماع هدناب قاتعاو یدرددا ما هلا ها رطلوا جد هتاران ویدررب و

 3 رەب راحو رو ددم و یدردی ناب یتلیصف كناو یدناراو یییها

 + کس هلوا مولعء و ) ردٌشلوا ما وهدا ز یدازآ لوقاما یدلبا داژآ

 هک دمروک درک ییاضر لاله = سو هي لع یلامت هللا للص ترض و ۱

 دوخا و هگدالوا لدع ا مدروک ی صعر لاله دوخا و

 ا كاعشو ید زالوا ۴ ی هک چ Ts زولوا ندی اش

 زس یآ و لوا تیاسغبر سان هورک یا هکید رروب بویقوا هبطخرب
 | هک ردراو هج ر هدیآلوا هکردیآ كر ام یدلاص هیاس هزکب رزوا |

 ی وص ك رلد وک كا لوا هرس یا قحر دکر کب ندا كيهجآ لوا _ ]3

 ۱ دیو ےک رھ رد اص تنس ی ایق كنب را و ردشاتک هضا رف
 هکوک رهو رولوا یک و ابا ادا ها ر درب هدرلدآ ر 1 یاب ا ریسخ هلفانر

 رولوا ا ادا دصا رف E ا هانا ادا ها رفرب یا

 ۲ ی لوا و زدتنح ف | ول كد رص كيآ لواو ردنسآ رص یآ لواو

 هدانژ ا قزر لرلنم وه هکر دىآرب یا لواو ردسا :اساومو تالدرغاوح

 كا ےس ردا راطقا تور, و ماسعط 5 اصر هدیآ ول ےک ر ھو رولوا

 رواوا دازآ ندنشتآ نهج یس دنورو رواوا بیس هرم كن رلهاک ۱

 ندنرحا كعاص لوا رواوا لات هر >ا ی رادعم ی رحا كَم اص لواو ۱

 هک دب اش اش هللا لوس راب رپ دنیا ناجا ) ن زستعلوا ناص هنر

 كج ر دتا راطدا 2 اصر هل و ندنم اعط یدک رک رک مر

OTدوخا و توردناط دوسقشاور دئاصرب یدتا ترصح هيمو  

 ۱ ندع و> ok کا ê هرو: سرا ها هک مکر ودود

 ۱ یوا هکر دار أ لواو هدر دام رک هح هو و تبرر

 ْ رد دا نخ سا مهج یر> اوترفغمیطسواو تج

 || ےھج نودا ترفغماکا یلاعتقح هدیا فیفخت نیتهدخ كنلوق هدیآوب

 1 ا #
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 یآناضهرنوح هک ردشاوا دراو دلش دارا حاح) هدیادازآ ندنشنآ

 ۱ تنجهدتاو رز وی ؛ رومق تح رە دتاو رر و ید + راو.9 كن اع“ الو الخاد

 را رکح هرمز ینیطای۔شو را راہ ین راومق ےنھجو را راحا نب راوبق

 بويع اراطفا م اتو ۶ ییعلیدردلاصوهدناضمرهاماناب >انرضطواو

 هم هاویدرولو اعاصنوکی سن ربا
 م دکندرروب رپ

 بورغ نوح و ( نیعسد و نہ - یر ده تسا ک دحاک هل (

 یدرروب سا هللا لیت جد هنارابب وداليا هراطذایدیلوا قفه*
 ) ا رط مهلا ىا ی د اع بحا ( هکر روب لات ق> ی دردناو

 1 رک او یدردا راطوا هلا ۳ رح هزات جاقر مدعم نو 5 راع ماشخاو

 | مدوبیکیار هسزاملوب امرخرکاو هلبا امزخ جاقرب هسزاما وب ام رخ هزات
 : ۵ دراطوا نيد و یدردا داشرا همن رطوب ید نئاراب و یدرگاوص

 | ترطفا كف زر ىلعو تامآكر و تعال مهالا ) یدروفوا یامد و

 : ) هري اءاش نارج الاتو قورعلا تاتاو ء ظاا بهذ ( یدیاررد یار

 | رطفا و رارالا مکماعط لکا ) یدیدیا راطفا هدنت و كن هسي رب رکاو
 | هرم ترض)واویدیارید (فکئاللا مکیلع تلصو نوتاصاا ک دنع

 ر ا واسم رخ ات ۵ د رم و یدرروب تطاوم هکع اط روڪ” ی

 اف اور مس ( هک ا ر دو ی در دبآ صا اکا ید ها بوت وط

 روھ“ قرف هدنسارایموص كياتک لها هلا رگ وص مز و ( 4 / روعساا

 ۱ ریمعم رد هد یلا عد هفایطر هب راس ن ضا رع ی دنا رد ردکع

 | هتماسءط روع” یب و ید ردا لوانت روڪ )سو هیلعیلاءت هلا لص

 سلف هب لمعلاو رولا لوو عدیل نم )دکیدردنا نودا دل ایم ماع هد اب

 هرزوادوهعء *هدعاقو یدرونکج دهروسو یدردبا تماعحو یدردیا
 | ید زالتق هغلابم ه دقاشنتسا و دطعصم نکلو یدروئوتوط كلاوس»

 | یدردیا )تی م ڌوم ندرعت ع ولط هساوا حاتح هلسع هدراهشآ رکاو ۱

 هد رقس ٥ دناضهر هامو یدرروس لاغتشا هلک هرکصت د> ابص ایایحاو

 ی د یار و ی درولوا عاص یهاکو یدردبا راطفا یهاک دنتساوب

 1 یدرولوا عاص اعوطد رو رس لواو یدرولیو رم هدي راطقاو مور



 هک 4.1 $

 هللا لص ریمعس هک ردیا تداور هو یا هللا یطر هود دص ا (

 هک وط حروا یرمغ یاو هکندردنا را-طا ر دعلواو كدردیا ناو منا

 ےئاص هدا ر ندرلءآ راس 0 دابو هامو یدیارد مدمروک یننیداوا

 ی درات وط ح روا للصم هل رب ر ه دلا هش هأم م اار ڪا ت واوا

 هنشبما وهبنشودو یدرواوا عاص هسا وب ہد رکا یدردنا راطفا

 لاعا ض رع رلت ؟ يکا و هکندردناو یدرواوا عاص قوح هدرلنوک |ا

 هدا رهو یدرواوا عاص جد هدنرلزوک هب شک و همش یهاکو لوا

 هجو یدرواوا عاص خد ه دضب ماناو یدراتوط ج روا ن وکچوا |ا
 هد د)وا عاص نوب وجو یدرواوا عقاو 11 یکیدسا راطخا هدننوک

 ار ز یدرواوا عاص بودا مط ید یتنوک هبنش دوخا و هبنشحب |"
 گم س 3 دیر كا یهاک و ردشهزوس یهب ندم وص هدننوک هءج نکات 1

 قیرلن ک هینشراحو فرا ےس ا كلک و یدءارولوا عاص ین هبشکب و

 هاکویدردردا یه ندهوص ۵ قو رشا ماناودیع موب ی هاو یدرروج

 لاو سود ردیمراو كعب رب ب واک اا E هکردرواوا :

 ا تا هعوطد موص هدناقوا ضعءب و یدرد,ا تال ههوصو یدارید 1

 یدرد ا فاکنعا هدنرم>ارمشع كناضرو یا ماع یوص بو دوا :

 هنأرق ت والنو یدردیا دهج ماع هليا ءایحاو تداسبعو تعاطو |
 هدط- سوا رشعو لوارشعو یدردبا طالتخازا هلقلختولوا لوغشم |ا

 یدردبا دارم یاکتعا نوحو یدروب تطاوم هفاکنعا هدرمخا مشع

 كب رطح ل واو یدبارولک هعطو»یکج هدیاقاکنعا بولیق شب زام حابص |ا
 0 دواکتعا ترتلوا لوا یهاک و یدیا هو>ر هدده-*یناکتعا لګ ۱

 هسا ام ید رد.الاخدا هنس هر ڪح كن هش اع ند دج“ نشا كراسم نکا

 < ید #۶
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 | یسغنفره ن دنا رهطع تاحوزو رراط شاب كرورس لوا ځد

 || مولعه ) یدنا رولک هدم وا هدرادهک ه-تاارلبد

 هلع ىلا ها لص ریههرد هک هلوا
 : ڪج 6ا هکر ترا ج ۰ ۳ سو

 ب اب لیصفتلاو لاججالا نيب ینایب و حرش كندصق لواو زرد عادولا
 علام راکرشءهک هيا دح "هرعیدابا ادا هرعتردو یدشلوا رکذ هدعباس

 | فاو هدک دنود ورک ندشئ> رک هنارعج "هرعو اضق *هرعو یدبا رلثلوا

 a رق م دەم ندشد و ردهرع کی دلیا ادا هدک دلا حر یدبا شاوا

 ءا هلاورداکد ط و یددعكنایدیشع | ج حاقرب هرزوا یک دتا ادا

 < لضفا هيلع كتاداس ديس لصف یصتلا ل
 چ ر ردهدشناس . یاداع ت هرا ۔ےلا لکا وت اواصا %

E E E REE E a 

 هدنک و لس تیفیک هدرمضحو رفسو هدکع مامطو .دکیک سابل رور لوا

 هدننیحاصم و هلاکمو تسااح ل اعاو هدنشاعم لا رهطعجاوژاو
 | راوسو هدایپ و مالسو ناذیتساو رعطاو لو افنو نهدنو نیز رورس لواو
 ّ EE رک هوا # هراه:تحو ه دااح 8 واراد و هتف>و

 | ندنسهع» ر طوبآد ہک د اوج ارناسورارید ین ینا تط اکا هدنح الط صا

 ۲ ننس ن دنناداعع وچ رورس لوا هدش ۰ دعا صعب و راترابع
 لوا ااو هللا نقفو هک هلوا مواعم 2 رووا معت هساکعد دناوژ |

 نها ارد داد یدرعا E و دکوک سا یسهع E رتا

 نیلعت و ك داو لروكو ابقو هداسو لعم *دماحو رازا و ادرو لب وارسو

 دنا یسهماج روس لوا ا رتکا یدناریک یتالوا سلم ندن-سهلوعم

 دعب رطوب یجدنیعجا مهیلع هللا ناوضر مار ک “ږراڪكو یدیا ندنرب

 یغاکو ندکوب یهاکویدنا راریک هعاج ندر بلب اب رتک ا بتوئوطیعرم

 كنرمص>لوا هری > درب هکع دا هماج ندرلشاذو یدیازرک یخدندناتک

 | ردیناعدرب یرلکدید هربحدرپ و یدیابوغرمو لوبقءند هشقریاسهدنناق |
 ۱ اا نا وارد دج الا ته رو غ2 فر رابد تا رای و

 | یکنر ضا اک ندراکنرو یدیا روس هدانز یکلموک رورس لوا
 زا ر درهطاو بیطا هک کیک را دءاج ضایب هکیدررویب و یدنا ردنا راتخا
 ل رق صااخ و ل دا نفك هللا را هماج ضا یب جد یزکد رلایمو

 ا یهن یر را ندرا هماج نالوا وراص صا اخا و ن درا هءاج نالوا



 جرج توجه

 ول هجالا ه ایسایو وا هجالا لشباب و واهجالا ل زق رورس ل واو یدردیا

 ل واو ی در دا بل بوئکب یرادماج لپ و یدبا را رک یدرب
 یا ادر لک و صدك رک و هما 1 ۵ دک دیک ه-هاح یکن رورس

 ج دال مهللا ) ى دارد هركصذدلا ىد ر روب نییعت هلعسارپ
 ( هلعنصام رش و هرش نم كيذوعاو هلعنصام ربخو هریخ كالا هینتوسک |

 هر لمحم او یتروع هیراواام یت اہک یذلا هلن دا ) یدارید یف 6و

 دا ) نوسوقوا یاعدو یذک نیک هءاج يکي هکیدرروب و ( سال ||

 ( : وقالو نیم لوح رمس۶ نم هدنفزرو بولا اذه ین اسک یذلا هلل
 یداربد رولوا روفذمیرلهانک كج هلکو شمع هلباقءوقا ییاعدو و

 ادعا دک ههاحو ید ارک ینوک هءمج یساسبا یک هد اقوا راک او |

 یدارراقیح ندنفرط لوصادتا هدقدراقحو یدنارک ندنفرط عاص |ا

 نعام ( یدرداو یدیاررو هیگسهرب ییسنحسا ملک دان ساب کیو

 هزرحو هللاناعضیف ناکاالا هللالا وکیال هیات لع نم املس وسکی بسم
 یاو ى د روش راص دماع ضاس هتتشات گرام و (اتمو ایح هاروام

 یسهکح ین هقالع لوا یهاکو یدردقراص هق العرب هنسارا یرزوموا

 رصهتگاتط یهاکو یدنا روش راص زس هو الو یهاکو یدرول | هنتلا

 یدررویب افنکا هللا هیفاط رمسقراص یهاک و یدروخ راص قراص

 ۱ ٩ اکرتم هم رج ک تد نااار لوح ا
 نس هیقا-ط رلناو ز روش راص هن ر زوا هیفاط یراشسد رب هک ردوب 1

 ینبداو ام و رداکدیاخ نددءص تدحوب ردگیدید روش رابص 1

 بلغا هک ردلوا یدوصعم كترمضح هک ز رر و باوج جد هجر دقت |
 كنا رلک رمثمو ردعءراص هن رزوا هّقاط یراتسد هم دام مز ه دناقوا ۱

 یراتسد ه دناووا عج دوخا هدناووا بلغا یتداع رلنا هک رد هئفالخ

 واط يلب وه ن و زوا ض اس و ر دکع د را رون راص رس فیقاط ٣

 یکیاو یدمارک جد هیقا-طلب و هصق یک شو هلکو یدرک یماش ۰

 یدارولاهنشاب كرابع ینا یماک هدرارف-یدناراو یمهیفاطر لتالوف |

 قراص هایس یهاکو یدباروق هدنسوشراف یتا هعفدلق ذاع یهاکو |
 نون راص راتسد هایس یتوک هکم ف هکر دب ورم ) یدیا روت راص

 ! ویدیشوقوا هبطخ ینوک هکمحف هکر ایدتبا بودیا لی وات اا ضع

iil ی تی a 
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 رورس لوا هک.اب یدنا لکد واکتر هاس هد: صا یراتسد E لوا

 ران هرا سد یکنر كل هفلغوتو یدیشوک هغلغوت هن رزوا قیراص
 یکنر ك رات سد ی وراق ج یهغاغوت ندنرارح كناوهو ید شا

 | یدیارل ردا نط ردهایس هدنلصاراتس د رلنروک ینا هلکغ روک های س

 یی وأتوب ینیدلوا دراو ( ءاعسد ةباصع هیلعو ) هدناناور ضعبو )
 كراتسدلوارل؛دروتک راتس در هبدههترضح تب وئر وردو عو رددیژوم
 | یدنراصهشاب لرابم یب راص لوا بوسک یب رافت یدباراو یراغ#

 ردشمالروک هدر سو ثیدح بتک لوط كنب راتسد كل رورمس لواو

 یاع هللا ی ص كريمغس هک ردرلشهروتک هللا م هجر هفنح دا ضواما

 دهجو ىدا نوشرآ ید لوط كراتسد ا نوک ره لسو هيلع

 كناوهو عا هللاو یدیا نوشرآ یکبانوا ینیدنراص .دنرانوک ماربب و
 ه دنف رش روض>و ید اروق ناسلیط هثشاب را « دقو یئرارح
 یدارید (هرکش یدونال ب و اذه ) ه دودنلوا فصو ناساطا

 | تیاصا عا هب راسابل راس یدییلغا شا راه رور سلوا نوحو ۱

 هند یلاعت هللا یر ندکلامن ساو یدبارتروا وتروارب دنشاب نوه
 ناک عانقلا رک, لسو هیلعهلاییص یشاناک ) هکربخ نا اوا تاور

 كنرمشلواو ردعاتق وبدا رم ندب و لوا ردیکیدید ( تاز بوث هب و
 ی رلعم راب كن رللات هاک ویا كد هنکلسات یرلکب كس هناحو ثالموک

 ك رازاو هءاجو كلعوک و ی دنا لثام هکلشککو یدا كدهنجوا |

 یدروآوا برق هن راقوب وط یهاکویدنا لد هنفصد كنفاس یتلنوژوا

 نوشرآ یکیا هدتناوررب و یدنانوشرآ ترد ینلنوزوا كنسادر لرورسلواو

 یرارخ اتم ضعب كثیدح لهاویدبا شراقر نوشرآ یکیاهدشاورریویدیا
 شراقرب و نوشرآ جو ایضرعونوشرآ قلا لوط كنسادر كن رضوا هدنناق
 شراقرب:نوشرآی ؟.ایضرعو شراقر نوشر آتردیلوطك رازاویدا

 هدناوررب و یدرلکلما ییسهکود تویک تالعوک وا هک ود یهاکو یدیا

 هولصا ای رازالا لح ای رو رازالا دود هصیدناک و )یک ردثلوا دراو

 ند هاج ولهناطب هلحو یدرروبب رابتخا یکیک هلح یهاکو ) اهریغو |
 ید رألا كرابم هد دلا تسدباو یدریک هءاجواک, راط هدر رعسو ردنراع

 ب وتا هد زوهوا یراکن لوا قحلوا تب وعص هدقهرا-هیح ندب

  ERینا +
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 رحاووااهب رفا و ی یدرولا تس دنآ E > ندا كلا نیر

 ه درلز وک ییداکرلیتلباو دوقوو هدنرلن ا اصوصخ یدرکر اسابا

 دکب دیشمر دنوک هده هل حر, هزورمس لوا یسپ رب ندامظع تب ورب و
 یدک هژ کو . یا ترضح 11 دشسلا نوت اص هب هودزوتوا یهلح لوا

 ق و هبهودزوهط یی هرکی ی هل->ر رورس لوا تبولرب و

 نوا یولیدنک یدرروی یهاکو یدیشلا نولاص هب هرفن هیقو ی دن

 | بوراو هر دیلوح ن نایقوط یهماج لوا یدشک و ی در زوفوط ۵عاحرب

 0 هک اقول ير ار ارگ نی ا هتعک) یدرزتسوک لیھت هتسوقط مت

 ا ناف 3و دز نوک ده هنرمضطوا ی دیاراو قلخ كاج كلا

 یی ربخ مرح كنابق لوا بواک م السلا هيلع لسءاریجو ی دلیقزاس#
 یدرایح ن دننکا ییاسق لوا هل اییعرورس لوا سد یدروتک

 ۱۰۲۰۱۱۵۱ نفت اتو قلا ) یدروس بودا ءارکتسا ندناو
 | تیاور هنع یلامت هلا یضر تالام ن سناو ( كرمشاا نع نوقت نذلا

 | یدردنوک سدئس *هقتسعرپ هلیتردیده هترمضح لوا مور كالم هکر دبا |

 || تباغ كاکرو ڪک لوا ی دیک ینارورمس لوا روک و لک: نوزوا یی |[
 ۲ اکس ا او رکم ہلا لوسسو اب رایدتنا نوئکب باک ندنفولب وخ |

 ِ ن دنغلب وخ تاکروک ول یدتا ت رطح را دد ی داک ىک دک و ڪ

 | ندعسرد هدنتر دود كنا ممسفن م مب هکنوع ةللا لوازم سرداب هل |[

 هرکصذ دناردک رکی ن دنوب لید نهرب ندنرالبدن» نالوا هدتنج لذا عم

 3 یدر دج ی دردنوک هبلاسط یان رفهح یروک لوا ترض

 نرتعجیا یدت ات رطح یدلک هتسلحم كترمض>بویک هنرزوایروک 1

 : 9 هاب ید ارقد جم دهردنوکود نوک اکس یروک و 3

 | ن صاع مهجولا تبورپ و ردنوک هبده هیات كشادترق ی دتا

 | هابس عب ممر هبرضحط وا هنع یلاعت هللایضر یودع یشن رف "هشذذح

 اکابرع هکیدما راویلع یکیا هدنرل-حوا كنا هکیدردنوک هده ےاک |

 هدزاعو یداوا لوغشم هزاګ بودا ادر یا ترمضحرارد هصرجت 1

 هکیدروی هدقدلوا غراف ندزاسعو ی دتبارظت هش رللع كنا نکیا |[

 | ییسدصرجخ نوغوب رسلع گاو " رووت هو مهجوا یی هصیجوب ۱

 ردا لوس ه دزا 4 ی د یرللع و و خو هک لرونک اکد

 ند» رع لئاسق یدیاراو یساج لشد رب كرضطو | هکر دشتربا

 هک هنروض>



 هک 2۱۱ #

 و E ید ندا لوا دن درام هلیا زاد هنروصح ۰

 دراطد هنن , راهماح یا افلح ضصب یدشعل E هداز ههاحلوا هردص

 هعجارتکا ترضحلواو ىدا ررمک کریو ان هدنرلت وک ارب بودا

 هدد رلتوک دیعو هدنرلذو 1
 ید از هص و ارج ۶

 ۱ | سد دن

 یا نوحا یرانوک هعج ذصاخو ردکع د هلح هجالا طط هلط وطح

 هشداعوادعامندرا ماڪ یکیدیک هدنران ۲ یربغیدیشهر مد بلیت ۲ ۵هاج

 9 را ترصح یدتا هک رد) وهنماهنع اسەت هللایضر ندم لص

 | در ذعاح هايس هل كکنر ضاب ك :سهللا لوسرابمدش انا یدیک درب

 یدامغا4 هتک یا یداراو یاس 2 ایسرپ كرضحوروش روک

 زا یانیدتناترضحیداوا ها ہک ہاہس لوا هلا لو سراب یدسا لسم ۱ 1

 | ندکضاب ندب كن هداسک هایس لوا یدتسا لسا مدردیک 20

 یدرب یف اعر لر ورس لوا مدمروک کر ه ید هنسا رب ی كروخ ۱

 ا هنت دب 2 هز يدل یجاک دیار ورک

 RS نداد ۵د را کش لا دارو ور شب او مد

 ۲ راشیدرب قحا ت 3 ا هکید رک ادرر ود ود رب رب یهاکو یدبا رله زود 1

ERAهک رد و رم هد یاس های ر ندن ع اس لوے س ی لهسیدا ج  

 هجر ندک وب. ای اےس ف هلع لاخت هللا لص نوعا اد> لوسریدشا :

 ند دءاحر میش هک 4 وش یدلد ۱ ظحو یدک یا تروا م دکید

 ردهبج لزوک هل بودیاسم ینا هللا لراب«یدیغو يکیدتا ظح نیلجا |

 ۳ ها لوسرا یدتا یدنامصاح هدا لوا ین را رعاو یددد ر

 خسع ۲ لوا بو راعیح ندنسهف را یهماطوا غر ناف روس اطرع

 هر ود هنع لاهل هللا یضر ندلهس هد راحت حک ) یدرب و هلا ك |)

 هلی را یسعل هد رد رب هب : اه ترمضط وا تروعر . یدبا هکر دشعر ۱

 هللا لوسر ایدتاو یک س ءا مسک یی راقاص كنازونه هکید روتک ِ

 أ لواترضح ن ساوه هر نس A نوک مدوقوطهلنا 1 یدک اه دماج ول ۱

 هنس هقرا رابم سد یدب منم لشرب هل واو ید لوبق ین ند هفیهض |
 هلا لای هل لوا یش ؟رب ندرلن ال وا هدارا لوایدعیح ۵ "اف ناشصا بوک 3

 یددر و کر قەدر 3 ورودی ۳۹۷ ,اورر ویدا سم ی

 کس هراز تولا زدسل 2 دنامزرب وع هر وه ولی دتا ترمح د



 >9فطم
 تست م اا ا تست یوم س و تست سیم تب

 هد سا یدردنوک هب 1 لوابوکو و بورود ین هلع"لواویدنک
 ندنرمضطوا یهدرب وب دکک دعا وبا رلیدس | هب یشک لوا موق نالوا

 هسا و احيا هکنسرولس و یدا جات اکا ترضج لواوک ولاحو دابد

 الا ,دتسلایئا نب نوح ادخ یدتا یشک لوا نا دریلئا سید

 فک كن ىك ل وا تبقاع هدر لوا یدتا لهسمدتسدا نوعغأوا منةک

 ید افون نج رادع یشک لوا هکشلوا دراوهدش رطرخآر ویدلوا

 یریاو كلاقرورس لوا هدلاوحارنک اویدبا صاقو یبا ندعس هدنیاوررب و
 هکر دنا تاور اهدع یاسر هللا یر هم دص هشاع ) یدریکر دءاح

 راو یر هماج نیشخو ظدغ یکیا لسو هيلع یلاصت هللا لص كلوسر
 ردر هماج تشرودو كلاَق ققرا هماجو هللا لوس را مدتا ن یدیا

 ید هر و باوج ممه ترمض>ررب و تاعن اک بول تاق هدکفو دلو ا انف رع
 یس دلم ءاسک رب هسشداص هک ردنا تاور ند هش دص هشلاع هدر ولا (

 هللا لوسر ح ور یدتا بوراقیج هرشطرازا ظیلغر و ههاح ولاع رب
 كنلا عاصو یدنلوا ضبق هدهماج یکیاوب سو هیلع یلاعت هللا یلص

 ه د-نغهراپ هح رص كنلا لوصو ید روت اط ماخر هدنفهراب د> رس

 ا دعاو زدن س ید یسکاره ردشعاوا تیاور ید یت دنفاط

 نالوایلوا هدناق هیعفاش هاو ردخاط هلا لوص یعاخنالوا یلواهدنناق

 كع اخ هکیدروئقا-ط هل وا یگ اخ ترض واو رد اط هلا عاص

 بولغا كلا رب هنع اخ ند هناخ هاکو ید رواک ها یبوآ یشاو

 م اخو ید رلغاب كاب 1 نوڪ اعا ش ومارف یگ” ر, سل یدراعیح

 جب ىجا ا بان ك كو لاو ىس كغ ەردپاب

 هرکصت e روح یکاخ لواو یدئاوا ناس 9 ج رسد هد یباقو

 ندرعم اشواو یدایاذخا اکربت رع هرکص ندرکب وبا یدنوطرکب وا

 كنم الغ دوخاب ندالا كاع هرکصا دهنس قلاو یدشرا هناعع ||

 كنویق لوا هک دنحرهو یدشود هب وبقیراک دید سب را متاح لواندللا
 لوا ېب واق كقلخ هک راردبا یدل وب رلءدارا یماخلوا بوکج یو وص

 ضو ) رلددحآ نسو هنف بواوارقاتم دنا نرخ نوجه

 یساق كنا هکیدباراو ج د یغاخر كرورس لوا هک ردرلشهروتک ریس لها ۱

 دوخ اب ویدنارلشروتک ندا هشبح دوخاب یدبآ قع نهد یشح

 یعل ؛ هزوم رورس لواو ىدا ی کر ند اھا ۳م كعاح لوا

TER #۷ 



 یی هزوم لوا ىدا هايس یکن رو هداس یس هزوم كناو یداربک كدا

 هب ده یشاجت هلبا ناسایطرب و لب وارمس رپ و نهاربپ رب هرورس لوا
 ندئسل ردرفص یتعلعت كناوید ارمک نیلعت رورمم لواو) یدیشهردنوک

 قانانلا یهاکویدباراو یشباقیکا كيلا لواو یدیشهلوا تغاید

 ترضح هدنناق نیسح هللاءاطع باک فنصم ەد كربقفوب ویدنارروب
 اف ر شاک نددغاک كلوت لس وهیلع لادن هللا لص كتلاسر

 یکباویب ر ییراپ شاب وردراشم کچ رلطخ هنن ر یرلش اق نیلعنوردراو

 نيمه یب رر یهمراپ مصنخو یب رر یی ەراپ هچرصو ی رر یراعهراپ هنروا
 هللا ناهر نية او دقو نيثدحلا ةد ز هش رزوا دضاک لواوردرل ثق

 هرس سدق رص ىنا هج او روهشلا ندلاو یوقتلاو ةع رسا و

 تاق حاقرب راس نیاعت هک کو شلزاب هل. ر طخ كد راترمضح

 ییسرالاود نیل وب هدیرزوا كناو یدیلکدد هنن رر و یدیآندع دا

 لد-غاک لوا هنب و یدرغوب یرلباب یک باسةبق كناو یدیاراوراشباق

 یسادّومو لأم هکشازاب ررابعی رعج اقرب هلیطخلروکذم حش هدنرزوا
 لسو هيلع لامن هللا یلصكنادخ لوسر لاثتوب هک روا وا عجار هين« وب

 نیو میش دانساو هجبسح ینبدلوا تیاث یک کا ودر رادقم كنیلعد

 ریسقفلا دبعلا فيلات حاصلا مچ صز ںاک دل و ینیدلوا لوةمهلبا
 د ذہن نمویلاعت هلا هباثا یررط اد ن د حن ذ ترم ییا ی اعت هل یا
 ءامللایلاتدجودقاه + هیت لعت لاش ابل اطا ( رعش) هطخ نم لقا ٤

 ال یمن هلواو دف ل افت و# ؛دقتعاو مطخ او سرا قوف هلعح او چ رلیدس

 روک ذم میش ¥ اللد هیعد ام ییعیدج## هناف كاا بحل ا یعدب نم

 هل یرا هب رحم تاکرب كف رش لعت لاثغوب هکشلزابهنب هلیف رمش طخ
 لوبتعوزپ زد هدنسارا قلخ هسرونک هجنس هل فا ماد فک کردن

 یرورسلوادوخابوهدبات ترابز سو هیلع یاد هه لص یرب هغی هتل اوملوا
 رەكە رش ل‘لاثتوب و (اق>یآردّءف) هر وک هدباو یناهکوکوم روک ه ديسان ور

 د.مروک تراث هلد اه لو اهل وب هک هد هلفافره و هیلوا مرههرکشالواهلواهدرکشا

 قرغهوصلواک هدیک رهو هیلو رفطاک اورغواهسل وبهدعاتم یجاقرهو

 هتل هدیا لسوت هلکنا لسو هيلع یادت هللا یلص هنب> اص كلا هکوک و هیلوا
 هللا یلص هلو ا لصاح جرذفالا هک هیلوا تفشمو قاراطر هلکناو هلوا لوبقم

 ردوب ۲ راز ےن ہدہاک وب یت كالا کویت سوهب ا
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 فاکت هکر دیاوپ یتداع .دمادعط سو هیلع یادت هللا یلص كربمغیپ و
 هاکویدرروسب لوا یی رلکدتارضاح ند ه.طا تابیطو یدرعا

 لواو یدیارپ بولا یب ورشمو لوک ام بوغلاق یدنک هکیدروساوا
 یدیارروسب یکعد هللا مسا ید هنارا و یدنار د (هللا ےسب) ةدےاکا

 هک ردک رک رک هسردنا شومار یکعد هللا مس هدئلوا ماعط رکا هکیدر دنا و

 تم بس ۳

 هلبفعراپ جوا كنلا خاصوزس هد ( هرخآو هلوا هها عسب ) هدنرخ آ ماعط
 یا روشو امرخو بطررکم یدردبا لوانت ن دنکوا یدنکو یدار

 ندر, یکیدلید ن دنفارطا كفرظ نامز لوا هلوارا هنس یلاشارادودک
 هل,ةهراب یکیاو یدرروب تاو هژرعهرا ترد هدلکا یم کو 1 درولا

 هب هنسار_ و ی دیاردردا لکا هل غراب یکبا ناطرشو ی دزع ماعط
 یزد یکرا هکلب ی درک م ا٤ط هزاربکنم تو زوتوا عب صو بوت اط

 لوفرب ن دنرالوف كنیلاعت قح ی هکیدر داو یدنارب تورووا هن رزوا

 مرورووا ېک ینیدروتواكرالو و مرب یک یکیدی كرالوق یماعط

 ی دیارکید یتغالا عاص بوروتوا هش رزوا كنغابا لوص یهاکو
 لوا" بوکید یب رز دو بوی هرب ییدعقم هددقحا هد از یهاکو

 نکلاب هکیدذآ ل وا یسولکوس كماتعط هدنتاق رورس لواو یدرروم

 هدناقوا مک او هلوا یتلقوح لاو هلوا یغلقوج مدآ « د هرس بود:

 سانلارش ) هکیدرروب و یدا هلو هسوک ینافئارکم ید رع ماهطکلات
 ندنرمضح لوا هسوک جه یدبارب ماعط هلةلخ ن وچو (هدحو لکا نم
 هدر یهاکو یدنارب هدنرزوا هرتسیماءطویدرنوصلا هماعطندکوا

 ینکعرض هیفاکر ابعا بطارنک ا دج هلند ا )هلو ا غرافندماعطنوج و ید ار

 ا افک یذلا هنلدجلا ) یهاکو یدبارید (ان ر هنعیتفتسعالو ع دوءالو

 تیدهو تنقاو تدنغاو تمعطا مهللا ) یهاکو ی دیارید (اناوراو
 یذلاهیدا) ) یهاک و یدبارید (تیطعاام ىلع دا تالف تنیحاو

 یدیارید ( انائا ناسحالا لک واناوراوائهشآ یذلاو انذهو انیلع نم

 ماعطلا اذه عما یذلا هلند ا )و هب ماسعط هکوت ره هکیدردیاو

 شفخارابیراهاک كنهسوک لوا هید ) ةوفالو یم لوحربغ نم هنفزرو
 لوا ىدا هب م ا٤ط ن دنس هرفس كموقر رورس لوا نو->و هلوا

 مهلرفغاو مهتقز راع مھل كراب مه ) یدرروب بود اعد هعوق
 د س رس ی سو سس

 4 حوا ر

Eilat GÎR ^ضف  
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 یدباروب نی رالارهطعهرکصت دماعطو نر ہک واندءاعط یهاک (مهجراو

 هکندیا ر روی و یدنار روس رالوقوهن زو كرابمهرکصن دق دوب ب نالاو 1

 راهب و ی رالا هرکصت دمادطو لوا ندءاعط هک رد هدنا یک كماعط

 لوصو (مللاهدهبور قفل ی ماه طاالق-وضولا) یدرویبهکر دب ورم ||
 ۲ رب هلبلا لوصناطیش ی د رروب یبهن ندکهگاوص و ندکع ماعط هلبلا |

 ن رلةفراب كرابم یدرولوا ع راف ن دکع ماعط نوجو یداردرحا و

 ه رکصادنا یتغمراب تاولص هرکصخدنا یتخر اب هتروا لوا ی دیارالب |

 هنارا و ی درایس ول دم هج دمالف خب زاءءراباتو یدیارالب یتسفمراب ساب ۱

 کلم ارم یدرداو ی دردبا ما هفمریص ه-ساک و هم الب قءراب

 هب ماعط هکیک ره هکب دررو و رد هد»رج یننقندماعط «ارجا تک رپ |
 ماسعطو هدیا راففتسا نوکنا هساک لوا هرص نس هتعاک كماعطو ||

 تب تو دی ىق مادام قادتوکرا ؟ر است ی

 || یرانک و یدزیب ماعط هرزرا هرفس مفتح ییقااو یرلفاداو یدیارید |
 ٣ قالطو یتاراکو یاهم هدہھو ك نارو 4 ماعط ند هساک قرف :

 هکوک ره هکیدرروبب و ی دزهب هسارپیو قاسرصو ناغوصو كرکوب و |
 | هر شط دوخاب و ن واوا عارا ن دز هساار یالوةب لوف سوخانو

 ناغوص یسءد یرلنان هک در داو نو-سروتوا هدتنس هناخ توفیج

 | هللا هسک زککج هیعشا؛وسزار لزس هک ن زیب نوهگنا یغاسہرمصو |
 || هرکصات كنرضطوا اهنع ىلاعت هللایضر كن هشناعو مروشاب وزار ی |

 | هحردتب یعیدلوا جک دید ی دناراو ن اغ وصهدماعط کد |

 || دوخاب وردلوجخاک وا هلوا نوګاض مم ءاود یک دب ناغوص كت

 || تراشایجد هیانعم لواهد:اور لوا كن هشافوردشع نوا نایب ییزاوج :

 || قرطارب ز هلوب فی هلخط قهارک لر وال؛.یناسءرح هو ناغو ص هک ر دراو |

 دتا یهل ندقا سەرم و ناغ وص دهد رطر ندشدح
 ا نا )ەك ەر و هدک

 || هلادوسو یغااب هلبا دوسرورسلواو ( انهطامهوتیماف ام اکا دبال متنک
 ۱ هلبا تاورقو ی شعب هل شارواقو یدزغا مسج یراهسذ یٹکا |

 یدزرگیامجج یدوس هل و یهطروء هلادوسو یدزعیا عج قازانات

 | یکیاویدزرتبامجچ یرامادط جلو الثم هذ ولاپ یکی او ییادغقوضوصیکیاو

 HE ی رام مطیعی یاو ب ظ.لع 2 یکیاو د ھم یو صبا تد

 حب
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 یا ءطحا مرک ر ھو یدررو لوانت هدقدل وب نوکس یناځد نار وذو یر ارح

 هس وب یدیارب یاعط لوا ه ساراو یساهتشار کا ی دزعیا بیعت

 كت رمضح ل وا هک یدرتلا كرمك ی اصط قم ی د ج ج

 لاوس نارا ی دی: ترض> لوارابدب رلددرونک یارلک هم دام |

 هوب دعروس لوا ندناراک سعد ندن وب هللا ل وسرا هک رب دتا

 مر نکل و ن علا مکح دستهرح كنا ن یدتا ترہطحرد-٤ارح

 هک ر دب و یم )رواک هورکم اکب ك ینوب نوهگناردسقوب وب هدزع راد
 نامزرانوب ی دا ترضحرلدرو-ک یتاراک ه رورس لوا تبولرپ
 رورس لواورل:درب-۲ ه-روصرلک تولوا محراب یا تمار ه دعد-و

 هکدررو و یدبارد ( موش لک الا ٥ رک ) یدیاریب زآ تیافپ یعاعط |

 فالف فورم هةحرکذو هزام یم اط لوازس هی یاهط نوح ۱

 || هرا ابلاغ ندراکاورولوا یتاقزکی ربلق هک ك اموب وا هرکصتدماهطو |[

 | یدرررمهلا ندکلا ینوئوا هپ را نالوا کج: كنرمض> لواو یدارب کما
 | سفا بو دیک یرلواولفآ هک وا لات یدنارررواص هلال, هکلب

 | یرابحو ناشوطویشحوراجوتآو هودو نویقو یدیاژردیاریجخ
 1 لوا ندناوررو ى نددی دو یهاحو یدیار ندنرانا قلاب و

 هکب درروبویدبا تایسواکوس كماعط هدنناق رورس لواو یدررورب

 ی دزادوا صا رح هالکا كنااما رر و تب وقت هب هعفاتس توو تا

 نوال وخ هسایا تم وادم هکع تا یشارب هکندرروب و ی دزع قوحو

 || هلبتا لوق رورمس لواو زم. دیا عاتطقنا بودیاربص ندنا هللناسآ ||

 | معلا بیطا)بودباح دم د تا هقراوی دیشلوا هفول ام هلبنا نب رغا و |

 یهاکو ردشمرویبلوان ینب رکج نویف شلو انا رپ و یدبار ی د(رهظاا ج
 0 هک. دروب ویدز 2 هلغاک بو ددا عط3 هد یتاو ی ددارب دد رت هليا

 || قههداب زهکک دیا عطف هلا شید یتار دیمینص مج لها كمسکه غا یتا |[
 | هنعاج هک ردصوص هلا لوا یهنوبرای دما( ؟یدیار درولوا یر عو 1

 ۰ نکمدیا دام هکسک هزغا م یتادا رهندیهن دوخادو هلو یبا تحا کمک 1

ر درلٌشعا تداع مع هکتنرد_کید ٤
 1 ارح 2 ےرا هنوصارب ز

 هلغا-م یا هفرا شلوا ناب رپ و نا نررغاب شلوا بادک یسیدنک

 هک ها



*# 1۱٩ # 

 لها یدزنسا قلا ن دد لهارورس لوایدرواوا هاگور دا هراب |

 یا ترمضح ی دزردرد-ووب دشسد یر۶ ند هک مس هک ها تد

 ( لا م ادالا مع)و یدردا ینناق Ez ںودروتک یب هکر س نعد

 تست کیا دنوکرب و ید امر کا كروت لواو ی داو

 هرتو امرخو لسعو اواحو ید رواوا امرخ قب وئرب هتیلا هس ما-عط
 هماعط لواو یدیارب بوریدشراق هلا دوس ییامرخو ی دروس یفال

 یلیها كن هناخ لوا قوا امرخ هد هلاځر و یدردا ریل و د نایطا |!

 لها كلا هساتلوا امرخ هد هناخر هدتاوررب و ی دارد رجا 1

 كنامرخ یراکدد هو توخواکتر هاتیس كن دن دمو ی دیارد ردحآ

 مولا كلذ ىف همضی) ةو تار میس ج نم) یدارید هدنعح ۱

 یک درکچ ندنزغا كرام یدیارب ییاعرخو بطر نوچ (رحهالومس |
 ب ويد هش را رهط ك رلعمر اب هنروا هل ءعمراب تاولص توراتعرح

 نوک و هکر د ورم یدردباعج هدنلا لوص یب راکدرکچ هاکو یدیار انا |ا
 ندوشراق ی دیشتیا عج هدنلا لوص ی راک د رکجو یدیار امرخ هزان |ا

 نورق ی درتسوک هنویف لوا یراکدرکچ لوا ترمضح یدرچگ نویقر
 غاصرورس لواو ی دبارب لد رکج ندنلا لوص رورس لوا بواک |
 یدرارروتک امرخ هنهک هننافكتنرضطوا یهاکو یدیارامرخ هزات هلا |ا

 دار یارک توا توزا-هبح ن د روک نکا وار لو
 تویق امرخر هن دزوا كناو ی درولا هالا نکا هب رآ هراب رب یهاکو |

 هد شاب كن راح اغا امرخ نس یراحو یداړدردوب یا كنو )

 یعاسفو یدار یناررید لئعا | یصشاکا هک ی هنس نافیح ی

 ند هشیاعو ردندنجاغا كساوب م ردار مب قاب هکندرداو یدروس

 یکاموح نوح ی در وب ٿ رطح هکر د و ماهنع یلاسعت هللایضر

 باق رک مس هب وق قوج یغابق هن ما هکر دکر کزس ه دیا بصن
 مدا نب ردنا هنع ىلا-ءآ هفا یضر كلام نإ سااردءهفان هش ز>

 ردن یس هدناف كنا یتعب نسرروب لواستت قوج یغاسبق هللا لوسرا |

 اکا هکیماعطر و ردیا هدا ز ییقعو ردعفات هغامد یدتا ترمطح |

 یدیاروس یماعط هلو لوازر اقردنک وحو زوراد فاجر اسو لقاف

 هک رد ور) یدردبا لدم ماس# هنکوح هند د كکاموح ندهاعطو



4 ۲۰ 

 ترمضحیدرونک هذول اب هنر ضط وأ هنع ی اعت هللا طر نا اع تب ونو

 ید نام۶ ر د م!هطهل وم هو هللا دعوا یا یدتا بوپ ند هذ ولاء لوا

 یدتا ترمضح یدانا ضرعهنرمض> لوا نط تیفب و ییساونحا كنا

 نفوروتورفو یراکد د امرخ لاکنحو ر دمامط بیط ماعطو ايق |ا
 یدبا ندنس هلج هبعطا بجا هدنناق رورسلوا راماعط یراکدید

 هد روصح كرورس لوا هدکوبت "هورغ ) یدیا رب عاب هلکعا یعاکو

 یدب بول هراب هلغاګ یز لوا بویئسا قامت رلبدرونک زب یروق
 اذه رحرم کب ) هکیدرزوپ و یدیا رب ج: اب و رایخ هلباامرخ هزاتو

 بوج هلیاامرخ ییهزب رخ «دیاوررپ و (۱دهرح اذه درب و اذه دربب
 هب فز رخهدیلواتباور اه ض ەد ویدیا رد ( نایطالاامه )

 ید ر, هلبا رکش یهاکو هلکا یهاک ینعط) هک رد وح رلیدتبا لج

 یحا كرلشع شاب « دنناق رورمسلوا هک ردشاوا دراو هدتک ەل و
 یب رلعیزوا بولا هنیرغا كرادءییعلاص موزواویداموزوا هزات هل:

 ندنرغا نداص كجا رکصا دک دلا تورص هل رل شید كراسء ||

 ه دنفح زوطو ردشع هللازوط یرابخ هکرد ورم ) یداراتا بوراهبج |
 هدنف رترب هترسضطوانوجو ردشلوا دراو یییدح ( ملا مکمادا دیس )
 مع لعجاو انعاصو اندمو ات دم ىف انل كراب مهللا ) یدبا رم روتک هوي

 ۱ ضا لة و هدا هويه لوا هرئصن دنا یدبا رد ) هکر ةكربلا 1

 ماعطا ماعطر 4 یشکر یا نح هکید ر روب ویدیاررب واکا هساروالو

 (هنمریشوهاماتل دباو هيف انا كراب مهللا ) هد یشک لواهکر دک رک هسلبا
 ه روا دوماک | کیک ره و یدردنا تن تباغب ه دوس رورس لواو

 یرمغند دوس نهکیدرروب و ( هنماند زو هيفا كرات ےھللا ) یدارد

 نوجیهاکون زا ځد هنسار رر و یتسانفورانوطن ربكارشوماعط |
 ینلولغا نیل یتءودرپ هکندردناو یدردا هصع2* یداردوس

 كسفنر رهو یدرګاهد ةن ج وا یدبا هگ اوصرورس لوا نوچ و ردراو
 یاق وص و ید رد ( هل دا ) هد رخاو و ۱

 یدرجگایب رش * لب ح دقر نوکر هویدرروب یه ند سةن کیا هد رکا

 ییادغب د وخا و ېب هب را هد رع تغا قب وسیدرجنا قد وس یهاکو |

 || رادقعر یراوص كل ەن دمو رود هنعلصیا هد وص بودا روخاب بورواق

 < رون #

۱ 
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 یدرحا نوداولتط نودلصاا هدوصییامرخ ندتهج ییددلواروش

 نکیا هرزوا خانا انا > او یدیارجما بوروتوا ی وص «دناقوا بااغو
 | دوخابو تب رش هتعاج لوابواوا تعاجر هدنساحو یدیارحما ید

 : ۳, دیارحا هرکصت درلناو دنک نوروحا ہرلناا دا هساواول ههرحگاوص 1

 ٍ یهاکو ی دارد ( اب رش مهرخآ موقلا یاس ) هکر د دسر ا دو )

 || هدا عاص هرکصادنا ںوع اودنکادتا ی وصدوخا و ب رش لوا

 ۱ تب ونرب رک ردشاوا دراو هدرابخا حا کو ی درر و هب هسی نالوا

 | ترضح راددروتک دوس حدقرب طولخم هلاوص هاو كئرمضخ لوا

 | دنا عاصورکب وبا «دتنا لوص كترمض> و یدحا بواا ی دق لوا

 1 لواترضحر و هرکب ولا ید هها لوسرابی دار ع ی د,اراویارعارب

 || نونعالافنونعالا). دنباوررو ید د (نعالاف نعالا)بوری و هب یا رعایدق
 | رلبدروتکح دقر هرورسلوا هکر دشاوادراوهدخ دحر ویدبد(اوو ۱

 | لا كرلنالوا هدسلح لوا هکیدیاراو ناوجر هدنفرط خاصكرورسلواو

 | یدیشاوا عقاو,دنفرطلوص كنرمضحلواژولواو رب و یدیایکچوک
 | هک نسم ررب وروتسد یدعا هوجلوا بوګا جدقلوا ترمضح

 || هللا لوسراب یدتا ناوج مرب و ءژریب نالوا هدجناج لوص یس دق و
 یضار هننکب دعا كرلب رغ عب ن زا راشا هراب رمغ یغارآ كنسن

 ندنرفاكن هب ردو یدر, و هناوجلوا جدق لواترضح سپ نی زلوا

 | ردیهب مت یهنوبابلافو یدررویب یهنندکمگاوص ندنکی دک حدقو
 یدشاهکر دشرا هنگ ند راصنا هشکار ژ رداکد م رج یهب ید

 ناروط واصابواک ةفدناخ مب )سو هیلع یلامت هللایلص هللا لوسر

 تاکشم لو ابوقلاق نب ید ا وص بوروطهرزوا غالاندن رغا كىكشم

 كن رطح لواو م دافاص هل.قب رط كربتو ناو مدلا بوسک ىب زغا
 هید دم و یدا یسولکو-س كراوص ن الوا واذطو قوغ و ص .داتاق

 هرورسلوا ند-ءطوم یرلک دید ایقس نالوا هد هفاسم كالنوک یکیا

 | نوعا رو رس لوا یشکرب ندراصناو یدبا راررونک وص واتاط |
 1 رروتک هترمض> لوابودوغوصروصهدنرزواز هباب هسو هد راکشء یکسا ِ

 ( هلا عسب ) هلوا لسخاد ههآ نوح هکیدررویب ترضح لواو یاسا

 هسواراوا محهرکیتروا یتب رزغا كن رلفرظ لک, ارشوماعطو نک



 هم 1۲۲ ۴

 یلاعن هللا یلص كرپمفیپ  زکیب وق بوچیرش ادرپ هنب رزغا كرافرظ لوا
 هب: شپ هس دق یج هرفتس هکر درا لوا یر هک رک تداع هدرفس 9 0

 هیاش ان ابحاو ید رافبح ینوک هبنسشود یهاکو یدراقیح یترک |ا

 یدرفا اه بودا مرعهردس نوجو یدرداراتخا نوک هبنش راهحو :

 مالا تاک وت كيلعو تعصتعا كل و تهجوت كيلاو ت رسشتناكب مهالا ) |

 ؤا لجو كراج رع ینم ۾ لعا تا امو منها الامو ینا ام كا

 اار نهجؤو ی ولذ لرفغاو یو ا یندوز هالا كرمغ هلاالو
 دفیطاو رفسا این ب>اصااتنارهالا ) هدشاوررب و یدیارید ا 1

 باقنلاف ةب اکلاو رفسلاق ةضاا نم كب ذوعا ىت مهالا لهالا ىف
 جد تداورر و ید ارد ) رفسا اایلع نوهو ضرالا ۳ بقا مهالا

 روکلادم: روطاو باء: اهب اکو رفسا ءافعو نم كيذوعا ىنا مهللا) رک رداوا

 نوحو یدبا رد ( لهالاو لالا يف رظنلا ءوسو مواسطلا ءوع دو |

 هرکصندناو یدارید ( رکا هللا ( هرکحوا یدرولواراوس هن هلحار

 اذهیرفسیف كالنسا ینا ےھالا) یدیارید هرکصندناو (نوبلنل اش ر یلا

 مهلا دملا اناوطاهرفساا انیلع نوه هللا یر ام لا نمو یوتلاوربلا

 مدو درج هش و ول نکیا ردیک هداوب و (اننلهاقاشاخاو ات رهسی احعا ۱

 یداردهد-ثوقود.اک و یدر دنا بسا هدکد نا هشناو یدردا رک

 هدرفسنوحو لاح لک بعدا تالو فرش لکلبع فرسشلاا تال ھالا )
 كرش نع هللابذوعا هللا كب رو یر ضراا ) یدیساوا لخاد هک

 دوساود-سا لکرشنم هللا ذوعا كياءتداعرشو كيف قاخامرشو ||

 نوجو یدیا رد (دلوامو دلاو نم دلبلا ینکاسرشنمو برقعوذی-و |
 هوالب نس>و هللا دک عماس ععس) یدیلوا لخاد ره" تو هدرفتس ۱

 لواو) یدبارید ( راثلانم هللاب ادناع اتیلعلّضفاوانبحاص اش ر انیلع |

 ناو حک هانا را س هدرال.» قل روحوا یھ یتسو هکر دردیآ رورس :

 نکهسنیا رفس هدرالب ط2 نسب قاورفو كامو جا هدرالوب یکی را ||
 ند الوا فض تویلقرا رک راتاو بح هک دنا لی هدگموروب لو

 نوا تحارعساو مون هدرالوب ا هشرا توراو هدوصعم لرم

 ررب نالوا یتسوا لوارب زهکندبا لوز هدرامص ندلوب رک هساید كعا 1

 < ل ور
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 2 ید ردا یهلو مه ن نکس ری نکلا و ی دارد رد رط> لع

 9 یدر هلب ی هل نالواهدکیک هلوت نکلا ی کید ررود و

 یهن ندتک هلو ها ط م یرل: روعو ید مرک هلو هک نکلا ها وب

 کام a6 درزوب و ها وا یس هل ی رګ دوخا و یرا هک رکه یدردا

 || سرجو هلوا سرجدوخاب و بلک هلرارانا هک را تیحاصم هل رلیطوب لوا
 | ارز رد هعطقر ندیاذعرفسو یدارد ردندناطرش رمءا رم لاح یعب

 ہاکو یدیار.د ردبا عطق ینبآو ماعطو باوخو تحار هدرفس یثک

 راش! ورکو نیراغءض كل نواب ربا ندنراهفر هد راذساوتاورغ
 | ید ررونک بوریدنب هن درا كنبک رم یرلشلاق رک هاک و یدبا رروس
 نوحو ید رددا اعد رمخ هدنرلوح كرلناو یدرر د ڈالو هن راقیفرو

 یددر د ( نودماحان را نوبت روا رو هروب تعجا رع ندرة س

 (اب وح ايلعرداةبالابوا اش رای وتاب و ) یدیلوا لخاد هرهش نوچو
 | ی درارافیج هلابةتسا هرژرمس لوا ناراب نالوا ه درهشو یدیارید
 لوا یرقء> ن هللا دنع تب ولر ) ی دراررونک 0 ید لها لاعطاو

 | وا یهالا دبع یس ییارورس لوارل درا-هیح هنلایهدحا كرورس

 | رورسلوارابدرونک ید یر ندنسحو نسح هرکصدنا یدردش
 ۲ هدهودرب ینک ؤا هرزوالاونم لوا یدایق فندر بولا هندرا ید ین
 || قلشوف هدک درک هرهشورل,ذلوا لسخاد هر هدم هدلاح یرل د دلوا

 || یدزهرک هرهشل | هک و یدرواوا لخاد بولک نیش هماشخاابهدنتفو

 ندساوخد هرهش ه دتقو هم ,دنرلکدک ندنررفس یجد ینارا و

 : هودر نوګا تفایض هقلخ یدرروس هدک درک هرهشو یدردا منع

 || هراناک هکمروک یرورمس لوا بورمشب و ی درارازاغوب رغصرب دوخاب و
 ۱ تعکر یکبا نولک ه دم | دتا هدک دالک ندرفسو یدرردا ماعطا

 هلو هکندرروس هررفاسم و ی درروتوا هکعهروک هقلخو یدرلیفزا-4

 || سد روناوا یط نیز هرا.طوب ن روب ههک ارب ز لدیکرلا هک
 هدرک غدد وا قذر ینک حوا هرس هکندرروسپ و ی داردروا رد

 واک هرفس یشکر ب نو-چوزس هدیاربسما نبر ن دک ا هکر دکر ک
 هللا عدونسا) یدیار درورس لوا هدک د اک هعاد و هترضطوا بواوا

 كبذرفغو یو هللا لدوز) یدررو یهاکو ( تالع ےتاوخو كند
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 ET و مولعم 3 ( تهحوت اعیح رعنا لا- ءاو
 كفل هدیحاصم فطاو ترشاعم نسح هلیجاوزا )سو هلع لاد |

 رو رس لواو( هلهال عرمخاناو هلهال کرمخ کریخ) هکیدرروبب ویدبا یرکب
 شاملا یارب ند دنن ڪڪو یدردآ ارادم تاسفد هلایعو لها ٠

 ی دررو لودبم نب رل رعاه قحا اوا روذحر هد صا لوا هد راک دتا |!

 اهنع لات هللا یطر هقیدص شاع یهاک هکر دشترا هنو ) |[

 بواا ندا كنهشام یغادر لوا ترمض> یدرحاوص ندقادرب 72

 تا ندککر داع نوحو ی درگاوص ندءضوم یکیدعاوص كا : :

 ییدک د یزغا كنهثداع بولا ن دنلا كلا یوک لوا ترضح یدیارب |
 | كراسبم نکیا اع هشبامو یدیارب تا بولا هنب رغا كرام ندعضوم |

 یدرو-قوا نآرق بوناسیط اکا یه اکو بوبق هنسولهد كنا یسشاب |
 هدوشوف یکلوا بود اوش وق هلا ھور دص هشاع تب و ییارفسرب و :

 یدیشسالرشاو شعرعهشناع هدش ون ین ویدسک یر طل وا هشام ا

 كمچک وب دعب ( كلاذاذسه) هکیدروب و یدک یهیامرورس لوا |
 كر « ربا هعدادم هلا هدا تم ولر ورد هدنس هی اهم تاکمست لوا

 هلن یضر ند هشاعو رلیدلوا هرمشط ن دنسوبف هرعح قر هشواوب ییعد

 عقاوزوسر « دزمارا هلبا رورمس لوا تبونرب هکر دی ومها هع یلاعت |
 هدرءارا بولک هک نسزوادوا یار دیک هشباعا هکر دیشمروس یدیشلوا

 مدتان نسمیطارهحارطان ةد بیع ونا هلی تعوکح بواوا کح ||

 ردبا ليم هکاح كنسر دینک ولتءبط قش.وب ر لوا میک د یضار قو ۱

 مت کد یار قو م دعا ی ندده یضار هر یدتا ترضطوا ۱
 یدتا سد را رو ید ناطرش ی دتا ترے > مراقروڈ ندرگ ی

 ماباب بوردنوکربخ سپ میضار مدستا ن نسیم یضار هرکی وبا
 تولوا کج ه دتسارا كلو هلع:رکیایات یدتاو یدژروشک یرکب وبا ۱

 هرب رفت ییحاعد-۶ تو د.ازاغا هژوس نرمطح ةلبا یدّتسا ترمصح ۰

 یزوسوب ندنب نوچ ماباب هلیا لدع هللا لو سراد م دتا نب یداشاب |
 ندنراکاد یا كعروب هکددروآ هحابطرب هک زو مب بوریدلا لایدسا

 لو هلع لامن هللا ییصریمغس رکا ( كلماال) یدشاویداواناور ناق |
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 رکب و ایا ی دتا تر طح ر دک رک هال ےک لدع س د دعا لدع

 یدنک توااقرورسلوا سد ی كب کد وب رک ل ا نداق کح نیم

 هشناعهک ردلوقنه) یدردیک بوو ینا ندعابلو ندمزوب هلیلا را
 د هی زوموا ا لا زا ورم لوا هک تاک هد 6

 ( نتعلانم اه ذسعاو اهباق ظیف یهذاو اهننذ رفغا مهللا) یداربد

 ىلا كرابم هن ر كرتا دكا كلا رهطم حاوزا عومج هک د رولواهاکو

 هرکصا دق دارو یزام یدنکدا نوکر هویدر دنا هعیطاو حا نعبوداژوا

 | یدر ولاربسخ ندا وحا كرلتا نو دا رود نس هج كن ارج |

 ید هه اش تا ها اکا ااا كخسعو توت هدق دلوا ما شخ او

 || هد روعا ینبداوا رداق میجو مسقو هقفن هدن رای تارهطم تاجوزو |
 ینا الفتالما اهف یعسق اذههللا) یدرروہ و یدراتوط یع رم ق اوا سم |

 هکید ر واوا هاکو هسعا م وا اکب هدتعم اعو تیم ییمد ( تال ءا الاوق

 ید ردا لسع بوسعااو:دکبتا تعم اع هدنا وا ہیک ت رخ وا

 ید رووا بولا تس 1 هرکصا دنوم اع هاک و یدرو وا هر صد دناو ||

 هد دیکر دکید رواوا مداو قوحو ید ردا لع هدن رخآ د_ هک و

 انکا هللتعر بو دنا قاوط نس هج كن وت اځ زوعط هدن وک راو

 7 هرصا دم ا۶ رهو ی دنا ر وش ال وط نس هلج یه و یدرروب

 | ندنس هلج نوت هللا لوران رلید تا هترمضط واو ید ردیا لسفر
 رهطاو یزا هع طور یدتا ترمضح نس هروب افتکا هالسعر

 ها ءا ردقاشوخ و كالک اب هداز كعا لسغر هدعاجر ره ینعب رد,یطاو

 دارعتعماح هل سدر كن رانوتاخ نوح مالسا اووواصااهیلص لوسر ردنا

 0 هوناح لوا توتروا ها هه اح شاو تومو ی رازوک راس یدیدا 1

 یدرروب ترشابم هدو صععهرکصت دنا یداربد (راقولاو هتکسلاب كيلع)

 ۱ زوئوا ندا وا هدنص وصخ عاج هرضح لوا هکر دشترا دنوصو)

 تروع ردق يک دتسا هر ورس لوا نوڪکاا یدیشا رو یتوق را
 یدروج رورس لوا هدا ز جد رکو زوفط كرك ردشلوا لالح قلا |

 كلربمغب و ۴# ینیعةرق تاعجو بیطلاو ءاسللا كايد نم ىلا ببح ) |
 هکر دا لوا یتداع هدنلاکهو تسا اع هل اڪ! اسو هيلع لات هلا یلص ۱

 اافوید ررونواهرزوای دن خفن رطمضاوت ۱
 ۳ اوا او قوچویدیآ

 ا

 و



۲ 

 ک رلدابا هلا یرالا را بم بودید یی رازبد هدفد روت وا رورس لوا

 | ان ایحاو یدرروتوا بونایط هيه: «اک و یدردبا راو رک بوچوق
 هرزوا یعاارب لواینیغادا مداح لواویدروناب هرزوا یسهقرآ كرابم

 هدناقوا رنکاو یدبا نکم هساید قعاص فو رحو تالک كترضح لوا

 هکر رازوسهدناف ر و عماجویدردنا زارتحاندل الخاو لالما و ندیانطاو
 هکیدرولواهاک و یدرلب وس هلاراب یدناتعصتو تیک صع یس هلج |

 مهد ںوتوط هدنرا رطاخ رب الوا رماح ات یدرلب وس هرکحوا یژوسر

 كلا خاص هاکو ید ردا تراشا هللا كرابع نکیا راب وس زوسو راهدیا

 | نوحو ید ردبا عضو هن رز وا طب كنم اهبا كنلا لوص یس هبا ۱

 ه.ط نوجو یدرلیف باقنم یتسانا یلا كرابم یدیدنا بحت ندارب |

 بضع راتاو یدرروب غلام هدىاب لواو یدررتسوک ضارعا یدیلک ۱

 قوج نلافص كرابم هدنلاح یضغو یدرولوا رهاظ هدنسیغب كرابم ق

 رل وا هد فب رش سلحم هدک دلی وس زوس ترضح لواو یدبا رللا :

 | ىلع اهناک ) یدبا رزاص هش راکوا یی راشاب و یدژردنا توکس
 یرلکدتبا بها كياحصاو ید راردیا نس هلم اعم ( ریسطاا مهسور
  لوا راد-دنا كل رلناو ید ردا بجا ید رورس لوا ند هنس

 یدازلوک قوجو ید ردیا مس دوخا و یدرولوا شوهاخ رورس |!
 هکبدنا رادقلوا که ییاغو یدا مس یک امکا لر ورس لواو |[

 ۱ اا تاغ د اوا لرو رس لواو ید روت روک یراتسد

 تالموح ندسهدیک ییهدسو یدرولوا ناور یا ك زوک یدبا

 هش رزوا تیما یسهلشا تئرضطواو یدرولب دشا زاوآرب ییکرانبق |[
 یدرولوا ندنفوخ ندیلاعمت قحا و ندتفغش هتعاا و یدرولوا

 یذلاو ) یداو یبع ارمکا یدردا نیم هدنسصعب كلامهم هاکو :

 نیس ولد ) تولعلا بلقتم وال ( ید ر وا وا هاک و )هدر یسقن

 ( هل رفغتساوال ) ءاکو ( هلاوال ) هاکو ( هللاو ) هاکو یدردیا |
 یدیار د نوب نوچ ا سلح ترانک یدیاراقااقندسلحنوچو یدیاررد
 ( كيلابوتاو رفغتساتناالا هلال نادهشا لدمح و ملا كلاس ۱ :

 دم و #
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 كنب رب ره هرلنا یدروک رلمدآ هنتمزالم رورسلوا هکند هلق رهو |ا
 هدرومامماوس هیس طاقم ) صالاف مهرواشو ( یدراب وس هاا

 | ردیا اهنع یلاعت هللا یضر هق دص شاع یدررویپ تروشم هل بین اراب |
 ےک رب یربض ندنرضح لوا یجدیا هرو اشم قوج کا قاخ نب

 یراج ندنن اس رام تكنرضح لوا هیسر اف هلک ح اقر و مدم روک ۱

 رعش هدنسلح سو هیلعیاسعت هللا ىلص كريمغب و ۷ ردشلوا

 هکید رولوا اک یدا ردوفوا یدو یدرروس عاغسا یدرروفوا
 هاک اما یدزعد رعش یدنک نکو یدررووآ رعش هدن لګ كد هی زوب

 یزجر كنارعشو یدرواوایراج هتناس كرابم تیب رب ندزجر رګ هاک
 رد هدهد اس باب یسصعد رلناو یدرزمس رک ل یجد هاب رعش

 عارصمر ند رعر اشا یرغ ندرحر هکید رولوا هاک و علما

 یک كنب راز وس رعاش یدروب هک ر دش را هنهک هک ید روقوا |
 ند هشئاعو # لط اب هللاالخإم یش لک الا (رعش) ردیسهلکو كدا
 سو هیلع یلاعد هللا یلص ریمغب یدتا هک رد و یه اهن هللا یصر

 هند وند رعاش رور لوا تب ودر و یدنا رعش یکی دعوس هنگ ارازوس

 | **دوزت لنمرابخالاب كاب و # الهاج تنکأم مانالا کالیدینس( رەش )

 یدتارکبوپ| (رابتالایدوزت منم كتاب و)هکیدروقوا هلب وب بودا لذت
 هاگو کد رع اش 4 یدتساترمضح ردلکد هل. ول تد لوا هللا لو عراب

 هدنسلحم كتر طل واو یدروفوایک يکيدیدلرعاشزسلو ا یب ینا ع ارمص م

 یس دنک کید رواوا هاک و یدرونلوا عفاو كلب وس رامساو تاناکح

 هصقو یدارلبوس ندنراتناکحكراذک هدلوا نامز هنجاوزاو ناکا

 هدشداحا بک زدن وس هنجا وز تر طط وا هکعرز ما تاکحو هدأ

 یدردبا هقیطاو حانم هل بنار ارورمس لوا ل ردراو یت رهش
 حامم هدا ز ندادخ لوسرن یدتا ءرجنم ثر املا ن هنلاد بع |

 قدصیلکود یازم كنرمضطوا نکل مدمروک هور ردبا هفیطاو
 حا نه هزب نساقیفح هللا لوس راب هکر لب دتا هرک رب باک هک هی دا نحو

 رداکد بسام هکبصام كئس هه رطو هکو لاح نرل وس هفمطاو

 اهنع ىلاعت هلا ىضر هشث اعو( اةح الا لوقاال ىا ) یدتا ترمضح

 هکندرروس ویدردبا حا وج سو هيلع لات هللا یلص ربمغب ردا



 كارمضح لواو ( هسحارءیی قداصاا جا 1 دا وی ال هللا نا)

 || هدا نم نالواهرزوا طارفامدن قلع یعیدروس (هحزاعالو كاخازاء۷)

 | :وسفو لعص بج ومار ز هبلبا تموادم هرزوا حا رم یش هکر دلو
 هک ردلوا بلاغو ردبس هسغل اق ورک ندرکذ ی یلاع قحو ردا

 لواام اف رولوا رجم هات راةحو اذا كنش ادنرق مس حا  هلوم«لوا |
 مقاو هرد ا لببس ىلع هکاب رد زن اج هلوا مل اس ندروماو هکح ازم |

 سنا 9 4

 ار یکملیوس ی یربغ كه هدعن اطل ار ن رده هسرواو |أ
 ماماو ردع“ تداغ ك اعا ادا نرو یک کب دتا لترمضط واو

 ٹکر ب هکر دن دنس هلج را طاع مظعوک ردثمروتک هدعولملا ءايحا یلارغ |

 هیللا ط ارفا هدا بودا تیطاوع هنن رزوا كناو هنیدا تعاص یا نھ |8

 یشک لوا هدا جاص>ا هلکنا بوئدیا كس یلوسر لمف هرکصتداو |

 بعالرانا بودا ترش اعم هلا رثیشیحاعاد هکر واوا یک هک لوا

 نرضع> هدک دان د نسردنا هل وب نوت اکا مدیا ظن دن رلهاص او ر و :

 هب هساص هغقاب هن رلصف رو بمل رانا یئوک دیعر سو هیاع هللاییص |

 رب ز رواوا شعا اطخ ںی هیلبا حاجا ید ی دیش وب و نر ذا

 | ندناح ابو رولوا هریک هللا رارمعا هک ردراو رانص۰۰ ضع ندرباغص |
 هکر داکد یدال روا وا هرینص تدصحم هلبرارمصا هک ردراو راهن هت |

 هيلع لامن هللایص كن رمض>لواو (رعا هلاو) راهو الفا ندان-ءوب

 ( نینذالا اذا ) هکلامن سدا هک رداوا یسی رب ندنرلحا رم 9

 ع: هللا لوسر تولک دنا ترمو> نواخر تب و وردس٤د ۱

 دا رد كرا كنس یدسا ترڪ > رد اتوعد ن ۱

 || ترضح ردقوب قآ .دنزوک كنا ید-ا نولاخ ردي يشك نالوا یاد

 هدنزوک كنا هللاو یدتا نوداخ ردراو قآ هدنزوک كنا ی ِ

 ردراو قآ هاا هدنزوک كس کک رھ یدتا تط > رد-وون :

 كن رد ار كج وک كسااو ردضاب نالوا طے یی هق دح ینا ۰

 | یدتیااکا كجلوا شوق لوا یدرا وا هلکنا یدیاراو یشو-فر |

 | كغ ندترضطوا ینکرب تب وتر و (رغسناا لسعف امرمس ابا اب
 مهر وى ساروا هودراکس ی دتا ترضح لوا یدتساا هو در نوا

 ات هیات نسا روان هود ی یدتا ی 7 لوا نسهلوا راوس د--رزوااب
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 نه برج
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 هکر دو رم( یرواوا هود ید وط ند هود ا ىدا ترمضح

 شءاجوق هکو ب لاحو یدراو هنتاق رورسلوا باطلا دبع تذب هیفص

 ۱ یدتاترض> م یک هتنحات لذ اع داکب هللا ل ورا یدسا یدیسا واری

 یدقلاق ندنسلحم كئربضح هیفص ر دک رکر هسرک هتجرلبراق هحوق

 هنج دنااح تالرپ ران وت اخ هکنوسلع لرب ورب خ اک ایدتاترمضح یدلغاو

 رد سە روس یلاعد ق> هکتن راررمک واوا رد هکلبر دک رک راھ رک

 نده داب لها هکر دنا. هاو (اراکبا نه EE اا نهان ًاضناانا)

 هيا هللا لص هرعمغب هک داک هی هن دمندا رک یداراو یشکرب مانرهز

 هک تیک هرنینطو خر روت هنسار هل هده ندنر هب ودا هب دان و

 نګو اشداب ارهاز نا ) هکیدررو ب بودا رمهج یا ت رمضح

 ۱ یشک لوا هک وبلاحو یدردیا تو لیم اک ارور لواو ( هورمطاح

 | یتعانم هدربر یشک لوا نوک رب یدبا یشکرب روخ هزوک و وازوب نیک رج
 یدنوط نرازوک كلا بوک ند درا كنا ترضح نکیا لوغشم هغعاص

 یدورطب ردهک نات وط ندن درا ییودنک و یدیشمامروک یترمض> رهاز
 ۰ ردرورس لوا هکیدروک یدقابهنن درا بون ودور دیک ناتوط نب هکر دت اداب د

 یدروس هنس هنس كر روا نس هد را هل, دصف كرتو ۳ ۷

 || یسرنشهییعث ردیراو رولایوفوب یدتا سو باع یمن هللا صرب مو

 رولا مک یعاتمدساک نیاع: هللا لوسرا یدتیا رهاز ورین وساک هسداراو

 نعنکل یدتبا ترضح نسرواوبزعا تبغر یەک اکب ہک هللاو
 لابلاعت ق>نسیدروب هدتناوررو نسلکد دساک هدنناو كابلاء قح

 رورسلوا هدنلاح قبل وفط كابلع ن نسحو ) نیسولاه! رغا هداف

 | هتسح بورا هرممط یاد رابه بودا ت طس اسم هلا نسح

 || تفو شوخ بوروک لید كرابع كرورس لوا د نس> یدررتسوک
 نارهظاارح هلیاادخلوسر هدرفسرب ردبا مبجن تاوخو ) یدرولوا
 مدقیح ءرمشط ندهرداح نوا تحص مهر لدیشغا لوزا هنلزمم

 هل رارر بوروط هدلحشوا تعاججرپ ندرلنوئاخ نس> بحاص هکمدروک
 هن رلذابكرلوتاخ لوا مدیک یم هل ںواک دم رداح ورک رردنا تیحاصع

 ندنس هک سو هيلع ییاعت هلل | یلص هلل |لوسر هاکات مدرولوا توراو

 دتا بوروک ینبو یدقیج هرمشط هدنناب كرنا هلببس هت هللادبع ابا اب ی
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 مهو د نمار شک سر هلل | لورا مدا بوق روڈ ندنرمض> نسرروتوا
 ںویہط ج ترمض> مزتسیا ثعءردکو  باتطرب هرلنوب هاب یاراو

 2 یسادر كرابم سد مدنک هم درا كت رضوا ن یدتک بوک

 یدتک هکعا تحاح یاضق هعطومیراکدید كارا یدنک ب وتآ هاج

 نوح یدلشیا هن هود شک رس لوا هللادبعابااب یدتا یدلک ورک ن وج

 تور و مالس یدرروک ب هک هدنف ره نرضح كدتاجوک نداریم لوا

 ندا خو باغن كداک هب هنن دم ات ی دیار دیدلشیاه هود شکر س لوا

 رعراو هيڪ لرورس لوا هدهگسندعوخ وب درابوس هناکب یزوسلوا

 ده نویا زوک تصرف ی دک تدمرب هرزوا لاونمو نوح مدلوا |

 رو رس لوا مدلی زاغ ںوراو هده“ هدنتفو ینلاهتتر كهالالوسر
 ہدّعیعب ےب بواک یدلیقز اس فیفخ تمکر یکیا بوسیچ ند ہر
 بودیا عارف ندن ترض > هک هلا ديما لوامدنزوا یزامن نویدروتوا

 بویلکا یبا مول ترضح هدږک هتسرج> بوتااقو هییوس یزوس لوا
 یزاعنستبا كسیا رول, هدا لب وطت ردقت یزامهللادبءایایا یدتا

 رذعرپمدسا هعدنک یدنک ن ۷1 هتک بوقلاق نداراون هک دا ما

 یزام سد هلو نیکست هساکنا یرط اخ كنرمضح ات هکر دک رک تاید

 ( هللا دع ااا كيلع مالساا ) یدتا ترمّض> مدری و مالس بودیا ماع

 یتسهکنوع#> ادخ لوا هللا لوسراب مدان یدلباهل هود شکر سلوا

 ندکاشک رس مدلوا ناسم هک و ربت _:امز لوا هود لوای دابا ثب هلفلتسار

 تبول چ وا اب تب ون یکیا رورس لوا ردشعیا كرت یتداعلوا بوک

 مهللا ربك هللا کا هللا ) هک ردلوا د تیاورر و ) یدید هللا كج ر

 هدنساحم كترضحو یدللوس یزوس لوا در وبد ( هللادبع ابا دها

 هکر دو يه یدرروب ىست تر طل واو یدراردا تا اطءو حا نم

 هللا یلص رپمغیپ یدنایمکولزوب نیکر چ تیاغب یبالک نایقس ن, لاح
 هد اع هلغمالوالزانباختیازونهو یدردا هعیابم هللا سو هیلع یلاعت

 موتاخ یا مب هللالوسرابیدتا لاصط یدرروتواهدنناق كترمضح

 قیلطا نسر ردنس>ا ند ا ی ند اربح وب جد یسکنا ردراو

 لوایدتبا بودشیا یزوسوب هشناع نس هداحوزت كنرضحات میدن
 ندنای قو یدتا ل هک نس نسحا ریش هسخ و ردئنسحا یگوناخ

 يک متسحا
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 ندشاوسو تنها مسو هلع یا هللا لص هللا لوسر مس>ا

 یدا شع رغآ یزوکرب كنیم ور بیهص تبول رب و یدروسیب مسن
 ررغآ روک هک ونلاحو نسر_امرخ ید اکا ترضح یدا رامرخ

 مرر هلا یتا رپ لوا كءرغا نامرخ ن هللا لوسراب یدتا بیهص

 هک هلب وش یدتا میت ترضح یدید مرب هلیناج مزوک نایعرغآ ینهب
 یداراو یشکرب هدنمان ناه*" ندراصااو یدن روک یراشید ترام

 ثنرضح یتا هرکجاق رب و یدیا السم هرجخ برشو یجهفبطل تیاغپ
 هباكرابم نیلع یتا ترسضح نوهگیدتنا رج برش رلید رونک هتساجم
 ندنای* اوب هکنوج رلءدروا هلبرالء یتاات یدتارما هنارا و یدروا

 هللا كما یدتااکا یسرب ندا ا یداک هدوجو هلباهمثک تاعفد
 راتوطتسود یتاوسروادخ یشکل وا ار ز هع دهل وایدتارورسلوا

 لوا یتداع كنايلوب هصاا)یدلوا عقاو هدنسارغربیخ یلثء كنباکح و
 ندرلیشیرمغ دوخاب و ندماعط هد هلفاق لوا هساک هلفاقر هر ھن که هکیدیا

 بواا نوناص هلبروب ندرلنا یی هنس لوا نایعت هساوا هند هنر

 هب ده اکس یی دف و هللا لوسراب و یدررونک هن روض> كرورسلوا

 بلط ندنایعت یس اهب یحاص هفح لوا ن وچو یدیا رد مد رونک

 هللا لوسراب بورونک هش روضح ترمضحلوا ینا ناسوعت یدردبا
 نسا هکر دردنا ترمضح یدارید ربو هب یشکو یساهب كن هد لوا

 كن هثسا لوا هللا لوسرا هللا و هکیدردنا ناو یک دعروتک هیده هر ینا

 ندنآنس تولوا كنس هئسد لوا هکم درتساو مد یلکد كلام هنساهب

 یدعا یدل وا لص اح مدوصعم علب سد نیس هرو لو اتو عتع
 بوروب مسنرورس لوا سپ ی دنا رد رپ و نس نج رو كنس اهب
 لاعن هللا ی ص رم و 2 یدررب و هیحاص یتساهب كب نوا

 یتجاض كر ام هکیدنا لوا جد یرب ندنتاد اع هل-ج لسو هيلع
 كرابمو یدنا نه ارط نوکره کا رام اما یدارارط ییلاعصو

 ھن اصعاو یدراقرق قیرلسم و ید رروس عا هنا اة صو هنشاب

 یدرروج هک ردشعترا دنحکو یدردیا سا ود كقرق یزفیرلفب

 د-فیعض تیاور رو (سوحلا اوفلاخ یحلا اوخراو براوسنا اورج )
 هر رب نعي هن عو یدرولا ندشاو ندننوزوا كنلافص لرابم هکر دراو
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 یدرر دلا یی رلعب مدعم ندرفک زاغ نوک هعج رهو یدرر و در

 حاصو aXe ماعطو ها تسدپآ یبا عاصو یدرسک ییراهرطو

 هراهثسذ یلاثعا كناو هکیکچ همروسو هغتوط اوسمو هفمارط لاقصو
 یدرد | صوص هراهتساو هاذا عدد یلالوصو یدررو- صیص2

 نسا رپ هدو رب و ىدرولا هليا عاص هدةدلا نادا یهتسارهو

 مرو لیمرچوا هن ززوک هدرههک یدرریو هلیلا خاص هساوا ولهریو |
 لب ییا هنزوک لوصو لیمجوا هنزوک غاص ءاک و یدرکح ییاهفصا ۱
 یوو ناد هم ر وسو ق رط و هنآ دا هد اکو رقس یینف رهو ید رکسح 1

 هد هناخو یدررونک هجن هل ینادشغورو ضارفهو یس هقح شوخ
 اما نانلوا رکذ لوا هدا رز هصک هدنلمم كننوتاخ ییتوره هج دلوا |[

 هس رواوا عقاو جاتحا هنب رب ندرلنات ید رواوا داق كرورس لوا

 ندقلو یراق زو و ندهجو رب و دلو یدرروس تبافک هلبا رلتا

 ضع و ) ید ردبا یهد ن د-هلوب ندشاب و ندا افص یراق قاو

 4 انارهعرو سروهد:اوررپ 5 هللا کو ان هدّتاورر و هلا = یراق

 تئرمضح لوا هکرواوا مولعمهلب وا خد ندرلتباور صعب و یدبارابوب |

 هدا صو هدنحاص كرام لرورمس لوا ا ردشللوا دراو هد ره :

 كس راتاور تایاو یا و سد یدما رج هد ی الد ضا 1

 نود یدرغا یا یھاک رو رس لوا هک رررد هدعق ولو مت ییرلنب

 ترضح هک زرد دوخاب و هیلبا نظوید ۰ یفک نروک ولکنر

 شوخ یو هکید رواوا هاکو ید ردبا ل اسا قوح یشوخ یو |
 رب بیل باس ی ذک نزوک یا رواوا بدض م رعیغا یتکنر ك رالرق ىلا عتسا ۴

 بودا جحر ؛ ناضخ تاور مجر ند هکاو یدرد,انط ردباصخ 0

 یه اکو ردهدقم هنرزوا ند تابثاو ردثثم یسوار كباضخ هک رار دبا

 هرو اکا یت اره-طم تاج وزو یدردا ییامعتسا هرو رورس لوا ا
 لوا هدک د شرا هفصاق نعد هدک د-اک هب ۷ نوحو یدر ررب وروا |

 روزسملوا هردلوا ید ر و 2 اه هللا یدنک رو رور |
  EF ۰ Eسب ۳۳

 ا ا لا و ردنا تلالد کا نالوا دراو هد هک اشیداحا

 ثیداحا اریزهلوا حاتح هباضخ هکیدبا لکد شعرا هبه مع لوا یبش

 | یدوم كل رورس لوا هک ردناعخ سد یدردبا عصو ا فا لرا_ م ۱



 ید ردنا سار هدفد ازوا یرالبق كد هاعو یدعاا لاعتسا هر ول

 هءاج رک رهرورس لواهک رد هن رزواكنا رمسلها و نی؛دعروهج و)
 هدر كماج نالوا زوهشم هلکعد یا ا ماج هددندمو ردشمام رک

 | هعضوم لوا اکریتو ان هدهد هلوا شعا لغ تبوئر ترضح ابلاغ
 صمد نکل هلوارا شع د یینلا ماج 6ا نوعا للا ربهلوا ا ا ماج

 aهءاج نترموح لوا رک و درا روک هدیرلد اھ یدنک یخ ءاع

 تااکو ندرلعسا لژوکردندش اداع *هلج كلر طل واو %3 ید ک ۱

 لاف دب عمل یکعلا مطاو یدیارید ردگن لاف بودا لواف ند هس>

 : ندضطواو ( افت ااهرمخ هرمط ال ( ,a دررو۔ وید راتوطهورکهیکعاا

 هکر یدتا ترمّعطوا ردن لاف هللا لوس را هک رایدتا لاو

 نوا تحاحر و مر نوحو ردیتاا نار ندرس هکر دهلاص

 ظوظح ندعاسا یظاقل'و ۱م جک و دشار یدرا-فیج هرشطنرمضطوا

 ك كل رلء E اە یخ هکیدررود ویدا روس یانواو یدرواوا ۱

 ك كرل مان ماست ۳ ابا اوز قحو رد اجرا ددع و هللا لع یسواک وس

 یدر ها رمیغا و لید هعسا ویا ۳ د و ید رددردگ وللا گام ییک رج

 هلتعو زب زع هکر دب ورم ) ی دليا لیدت هز یب وه هل رج یی هیصاع
 كمردنوک لماعرب هراددرب وی دادا رمیغا ند رلعما تاهشوبارغومکحو

 نامداش هسیا بوخ تعا ھالا كيتیمانرک !یدرروصیبدآ كنا ساد

 یدرواوا ادب یرا تهارک هدنزودك رابم ھے سدآ یسکەرکاو یدرولوا |

 و د E مرظ) هدک دبا بجا بو روک ی ةر رو مس لواو

 هارکتعارکب ر ندزنس هکب درروب ویدیارد (هرضاالو هبق كراب ھالا )
 تان ابی ابال مهالا) نوسو*وایناع دوا هدکدروک در یکیدشا

 ناب رق نویقیکءا هدة نوط رك ولغوا مد ید ردا يا هلا ههیععرورمس

 یع د ناب رق هکر دک رکو ید:ا ږد دنا ناب رد نویقر هدقدغوط کز قو
 یدار دهنلوا ےس هدنوک ی دب ید یعما كدواوم نوای هدوک

 هدنرل دف وط امو یلاعت هما یر سو نسح نيمو ارم او

 یدلب | ناب رقنویق رش کک هن ر رههدتیاوررب و نورقرر هش رب ره
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 یاد د نوار و یدرر دناط ۳ رخ رادعهررب توجآ و

 كن ۵ عرب هکن دنا ندن راتدام *هلج لرورمس لواو # ید روقوا

 عاص ك هناخ هکلب یدزام روط هدن_سوشراق یسویق هسراو هنسهناخ |[
 ردیا ناذتعا هلم رطو و یدیا رروط هدنناج لوصدوخاو هدندناج |[

 || كنهسوکرب هکبدر دبا ما هنناراب و ( مکیلع مالسلا مکیلع مالسلا ) هکید

 ادتا بواک هزک هلاخ كرسو كرب و مالس ادعازک هسراو هنس هل اځ

 یدبارد كهرب و نذا هلوخد ا یک نیسمرب 9 مالس همس

 ناوهص نوکر هکر دا تاور هنع یلاعت هللا یضر لنلا نیداکو

 0 تک رب هرورمس لوا هلعی هیتر هبدهو یدردنوک هنرم طخ واب هما یا ۱

 ا رورب لواو یدردنوک رابخ هدرخحاقر و دوسرادهمر و یسوعازو

 مالسو مدراو هت اهترمضطوا سد ی دیش روطوا هدیداو ءالعا

 مالسل الکهر کصا دنا نودورمک یدتسا ترم م دعنا باطنذاو مدرب و

 اا هکدر وب و لوالخاد همدا هرکصا دنا ۱ تا بلط نذاو یدم لع |۴

 | هدنب دحرب و ( سد ی ماعط یلاادحا اوعدنالو مالکلا لبق م اا (

e 0(مویبج الف مالسلالبق لاؤ اا أدب نه لاوسلالق مالسلا)  | 

 یدتنانواک ہت سوق یمهناخ ؟لرورسلوا صح“ نوکر هکر دور ||
 || قیحەرشطیدتا هب۵- ترض > یمکی ہرکو رحا ینعب ( لخد ) 1

 مالسساا ) | دتا هک تباو ترکوا نق رط كن اذیتسا صنع لواو
 ین زوسو كتر طح صح“ لوا نوسهد یگ هریک هد »ا بود ) مکیلع

 روتسداک اتر > سد یدتا لع هن رزوا هدعاق لوا بود شا

 بوردوک مدآ بد وب کر زکد رپ ند رس هکیدروب و یدرکورجا بیر و

 : لوصرءرس تاک اکا لور كایعاد لوایدرسو هسابا توعد
 هنحو) ردق و تح اع جد, د ار را رکن سعد ردندا یک دردنوک

 هکر دتا ناطخ هم دآیدنر یدال اود قح هکنوجح یدروس هک رد ڈرا

 || تعاججرب ند هکش الم هورک لواورپ و مالس ههورکل و راو یروب |[
 هڪ زردا تیح ندعوت هلاک سرلا هکر وکو  یدمارلثءروئوا هک دا 1

 ۲ ردکر ک هساوایرلیعت تكر ذو كتبص كنسس تيك یراکعهدیارانا |
 | كيلعمالسلا) یتدرلنا یدید ( مکيلعمالسسلا ) بوراو هرنامدآ سب

 ( ےکیلع مالسلا ) هدک درپ و مالس جد ترضح رلیدید ( هللاةجرو |

 4 دوخاب #



 ډک 1۳0 ۶

 هورکم یکعد مالساا كيلع ء ادا یدبا رد ( كياع مالساا) دوخ اب

 هک دم رونک نا ۱٤ا نکس ص هتح سس یدسا و یدیاراتوط

 هک تالوا هاک آو هس دعا قلئسود هلا رک رب وبا ز ا نرو“ ؟ ناعاو :

 لواهلوا بیس هرکفاتسود هليا کب رب رب هک ییهتسسارب مهدیاتلالد هرس

 هک درروب و هر هلاک رک و هانشآ رک ردکعا مالس ءا شفا نسا

 هکر د ورع) نور, و مالسهناروطوا ناروطو هرشک لافو هریک ریفص
 هتعاججرب ندرلنولاخ تب ور و هتعءاججر ندنایبصتبوئرب روم لوا
 هنن رزوا ساحرب و یدر و مالسیجد هب هْفناط کا رهو یدلیا رو رم

 هرلا ھه ساوا طول راکرشم هلا راتالسع هدا لوا هک هسعارغوا

 مال-هکی دیا زا وارداق هسوک رب جه هدناقوا بلغاو یدر_رب و مالس ||
 لوا هتسرپ و مالس هسوک ریرکاو هدنا تونس هار لوا هتکمرب و
 یالس درویدردیادر هلا مالسر لصضفا ندنادوخاب و هللا یثء تءالء

 تحاح هاصو زاغ هلوا یردعر د رکھ مه ید ها رخت بود: ۲۱ لامل ایف

 یدردیشیا ی شکن رم و ماس هکب درر و باوح هل: وا همالسو ما

 هلیفهراب كرابع هد وو لوا هلوا هدزاغ هک رگمیدرشا افتکا هلترا شاو

 كياعو ( هلاواو هدکدرب و تاوج هم لس و یدرد:اتراشا هد الس در

 لوا یال هک هب هل اخ هدتقو دک نوحو یدبارید ( مالسلا
 رلئالوا هدوه واو یدنا ردیشدا راثلوا قناوا هک یدرا رر» و هل -ع و

 نکمرب و مالسع ادتنا هب اراتصاو دوه هک: د رزوب و یدنار زاب وا

 مالس سس هک تسار ھم رب ندرگب رلشادنر سم نوع هکند ردباو

 هد هسدارواوا لاح ج دراو در دوخا و حاغارب هدرکشلارا هحرک ار و

 مالس مت هسرواک تار جدر هرکش اد رق سم لوا هردصت دا و

 هکر لها نس هلوا لخ اد هک هلاځ نوح هکر دروب ۵ هسااو ریو

 هکر تیولر هشربا هک لهاو اکس یکرب كم الس ارب و مالس

 هیلعوكيلع ) هداباوج ترمّضح ید نر هنرمهح هلا هسک رب

 كترمضط واو نوسلوا ھل رزوا كناو ك مالس یس یدید ) مالساا ۱

 ید رر و مالتس و یدنا رر و مال -س هسلک هکیدنا لوا داع |

 ارب ز لرو مالس هزکی رب رب نک هسعااق ندسلحتر نوج ةکیدیارروب و
 هل ارا رو رمس لرا هکنوحو رداک دلواو قحا ندر ا همالس ىل وا كسا

 ی جک ا نیت سست سست تست دم سن یاد سکس سس سم
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 لداعقم هن : رب رپ ۳ هکید ررو- و یدرددا هداصء هشرا

 ید اکورارواوا روم ندلر ۳ ندر, 7 الا زا وارا هلو ۹ ز هل وا

 ند هکعهراحن دز یدرردنا هیناعف هليا سوک نکند ۳ خار رو مسلوا

 رذوب او هلارلنا هدک داکند هش .ح با ط ینا ن رفعجو هدک د اک هر هثن دم

 هح رس قا ندا هاو هس طع هی دیا ند داع ل ریمغس و)یدلبا هقناعم هلا

 یب رالا لر ابمویدباراترو' ین: زودلرابم هلیکب بولیق هت-هآ یب زاوآ
 یکعاوروس یە ر3ا لاء ق > هکیدرروب و یدناروق هن رزوایرلشاق

 ندیشلا یتا هد (هلند-ا) ECE ؟یفتق ره ندزرسورانوط هو رک«

 هي هسی نرمسقآو هید (هللا كجو, ) هک رواوا ق> هد رزوا كنه"
 كت رض و ارل شک یکیاو هید ( مکلاپ ملصبو هللا مک, دهد) باوج جد

 (هللاكجرب) ندنرضح نود (هن دا ) ید رب ولی درسفا هد او

 (هللا كجر )نت رمضح بویعد (هلل دا )ییسب ر لوا یدتشاا اوج

 لدا تعش رکحوا ن یک نربسفآ یدتارورس لوایدعسلا ییاوج

 ماکز هسیارولوا هدا ز ندجوارکاو كيد ( هللاكجرب ) كد ه>وا یتیم

 ؟رح هکی دیالوا یتداع هدکهوروب كرورسلواو ) كعطمی*ردشلوا
 بو رول یطد هدا زه نعل یدیار دک هل اراقوو ليلو تعرمسو ما

 ارب ز ی دیار سوک بارطضاو تعرس ه داب ز هلو ی دیارروس یتغانا
 || رلذیهحسد ورود ک هرکص رد شد رو رللد م د م وریکتم شد ورو یکلوا

 نوشع نیذلانجزادابعو ) هک رروب یلاعتق>ردیشب ورود رازمساةعو |
 شی وروب هرزواعووب ریک بغ زم اراقوو ةنیکس یا (انوه ضرالایلع
 راقوو تشکسهوب ل رورس لواهک دوجواب یدیا یب وروب كترضط وا
 یدازبا یغاشا ندکسکو ب اب وکه کب دارون روک هلب وشیشب وروب هللا
 یع اا نیهزو ی دیارکد هر یغاا راھاب وک هکیدردسک هل وا هاکو

 بوروشود هنکو ایارا ویدردیک هلبئاراب یعاکویدارولب رود هدَما |

 هاکو (تکیاللل یرهطاوعد) هکندردناویدردک هجن رادرآ ى

 كرورس لوا هدناورغ ضد )یدردیک قابآ ناابرسالعد هاکو هلا نیلمد

 یدتاو ید-اوا ناور ن اق بوناتوط هشاتط ییعراب یغأنا را.

 رفهرورمس لواو (تععلام هللا ل: دس قو تیهد م-.صاالا تنالحه)

 4 هوش 9۰ رطاقو هب هودو هآولر اوهنآ قالبح ه درمضحو

 € زىسالاب و %
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 یدرواواروس نکلاب ه دلاوحا تلاغو یدرولواراو-س هبک رس الاپ و

 هک.درواوا اکو ی در دا فبدر توردا هسک رب هے درآ یهاکو

 تاحوژ یهاکویدنلوارک ذاعباس کت یدرردثش هنکوا ید یمن

 راوس ههودو ها اسلاغو یدرر دش هند 1 یسصع) كاره طم

 كشمارك نادکاو رور لوا هدنصوص> لازمو نکسمو ی درولوا

 كجد اعد قوغوصو قام ا هکلب ی دیغوب یرل-ماعها ٥ دابز

 كج هیهروک یزوک كلخوردق قجارلوا لخاد ما هب و باودوردق
 رورس لوا یدارولوا یفو هل نوحو یدرار دا اقتکا هلبا اشردق

 یباوخ هءاج بوراةیچ یر هماج یکیدیکزدنوکو یدیارولاتسدبآ
 هش رزوا بوروتک هر رب یب رانا كنب رللا را بمو یدنارروتوا هنن رزوا

 هناضعا شعانا یرالانویقوا نیتدوعهو صال >| هروسویدنارروفوا

 عاص كن زوب سابا كلا عاص بوتات هدناج عاصو ی دیاررو-س
 توما ك ءاي مهللا) ج داروفوا ییاع دو و یدیاروق ةا كشاخ

 یدیاربد ( دا ثعءالنمو كباذع نف بر) هدتاورر و (یحاو

 لواو یدیارید (هسعفرا كيو ینج تعضو یب ر تعسا) هدستاورزب و

 هاکو ,دنرزوامص> هاک و هدنرزوا ےاک «اکو « دیاوخ هعاج هاک رو رس

 هدنتفووه وا كنرضح و یدباروتا هدر یروخانایحاو « دنرژوا س الد رب

 یدیشلوطهلا قبل امرخ ی | هکی دیا نایت“ ر قدصار ینیدوق هنلا یشاب

 ا رایو هتناراب یر هعقاو لوای درارزتسوکر  هعقاو هدوقب واهرورسسلواو

 | هرم وا یراهعفاو یرلکدروک نارا هاکو ی در دارەت اکو یدیا
 نکی رب ندزسرکا هکیدرروب رورس لواو ی دررردشاربعآ بویلب وس
 بوروکو ل هتنناجلوصهرکح وا هس رواک هرکماکا هعقاو لوا بور وک هعقاورپ

 هندناح یعقو هد اهد اعتسا هر یلاعت قح ندنرمش ناط شو ند رم كن هغو او لوا

 كن هعقاو لوا هک هيل وس هي هسوآ حبه وهن ا هناجر لوا بونو د هوا شدا

 دوخا و هتسودر ییهعفاو لوا ه-سرروک هعقاوونارک او هیلوا یررض

 ید ارفاق ن دوس وارورمس لوا نوسجو هیلب وس هبیشک لسفاعر
 یدبارید (روشنلاو ثعبلا هیلاواتاما اهدي انایحایذا هند ا)

 هل ج یتداع كرورس لواو # یدزعا كرت ییادخرکذ هدلاحرب ج
 قوغعوص هر هو یدردیا دا ها ما یماک هکیدنا ند سس
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 یدیاهنوط هس یترمضطوا نوح هکر دب ورم یدردبا جال-ء هلاوص |
 هک,درروب ویدردبآلاسنعا بوک ود هثشا كرابمنودرونک و ص كشر

 هدو و ره هک حوا هش رزوا كلا هو -ط هج“ یک رب ندزمس

 هک ردرلشع داع (ءال اباه و در اف منھ ج ج نم یا ) هکیدت اورا هپ رسوص
 یر هج كرلدا برتکا ار ز ی دا صوص# ءزاحلها جالع عونوب

 یدزالوا هدا ز ندیهو ءاجو یدیارولوا ندنرثأت قرارح كياستف آ

 هلکهروحماوصو داکهربک هب وصیدررویب هطاع»هلیاوص قوغوص مرجال |
 یدی-اوای راتط یس رغآ شاب ییعی عادص هرورس لوا نوچو #

 هلا ادخ ن ذا انح اقیقح هکید ر دیاو ی دراق اب انح هن شاب راس |

 ه دنا ثیاکش هر ضلوا ند رغار هدنشاب یشکرب نوح ردعفات هعادص

 هک رد رلشعد الکیناانح هکیشاب یی kl) بصنخا) هکر د رروب یدا

 تاهتنا هکلب بویلوا یدام هکردصوصخم هعادص لوڈ اود عونوب

 ندعونوب یک یرلاج یرلعادصكرلا رک اوهلوا شلوا لصاحندنرارح
 یدردبا ما هل:>ار و ن وکس ه ده اعم هنس رعا زوک و ) یدبا

 ۲ هزات ینا نرمّطح هدفدر ۶آ یزوک ههحو هللا مر ۲ كناصا صیلیعو

 ۱ یزوک كن ر ن دنشوم تاهماهکهاک رهو یدرروج مسن ندءامرخ

 طق هبهرذسعو ی دزالوا نیش اكا لد را واوبا یزوکأت هسا رغآ

 باغ ناق هکر دض مر یراک دد هر ذعو فدو حالسع هلا یدنه

 نوجا عفد یض رم لوا لر هیادو رواوا ادیب هدنزاغوب تالافطا ن دنس

 هکندردناو یدرروس یه ا ناف بوعیصنب رهامطثالاءطا |

 كنه-شباع ترضح لوا تب ولر (ةرذعلانمرمگلاب مکناییصاوب ذعتال)

 ندنراکادیتروب كنبصرپ هدنناق كنهشیاع هکندروک یدراو هنس هر

 ی: زاغو كنا نوعا عد نط یهرذع هکندلحا لوا ید راقا ناق

 ن دنض رم هرذعرلیدت ارلناردنوب هکیدت ا لاوس ترضح یدناراش ٤ص

 یزکیدالوا هزسیاو یدتا تربضح ند نسا رغآ شاب دو خاو
 داسا رغ شاب دوخانو هن ره هرذع ییفط كنا هکیزوع رهد ؟هرداوا

 درو تالفط لوا بوزا به ی یدنه طو هکر دک رک هوا اله

 صالخ لقط لوارلبدت | یکی یبدروبب كرورمس لواعقاولاقر هدالمط

 تب وقت هنو رفا نراق نالوا لصاح ند هدام ترک و 3 یدلوا

 چ هلقالطا
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 دنتاق ترضطوا یشکرب هکر دشترا هتک یدردبا هلام هلق الطا
 ترمضح نسررویب هنررغا یراق كعمادنرف هللالوسرا یدتا بواک

 یداک ورک بوراو هاب یشادنرق یشک لوا نوسا قب رش لاب یدتا
 ۱ یدالوارهاط یی مدروماقب رش لاب عسا دنر هللا لوسرابیدتاو

 یبا یشک لوا هرزوا لاونموب یدیدروجا یبرش لاب ھن ترمض>

 یداسلوا دسیفم قب رش لابو ید-اکو یدراو تب و جواد و تب و
 یدتاه یشک لوا ه دش و یی در داب و یعجوا ترموح یدبد

 دا ر ندنط) تذک هکر لب دتا 7 4 كيخا طب تذک و هللا قدص)

 | یشکلوا سی ردیعافتا مدع هلن رش لاب هلغلواربثک یس هدساف دام
 | هک رد راش مال یدل و اقش یدروګا تب رش لا جد تب ولر, هنشادن ۳

 ه دنفیدرو-ب یمارارکت هکمگا تب رش لاب هب یشک ل وا كتر ضلوا

 قلوا یو دس> لا كرم قیکو رادستم كناود هکر داوا تم

 ی رم هسرواوا هرزوا ناصع ندنراددم یلاح كض رم اود رکاردکر ک

 طة م هتسرواوا هدا ز ندنراد-2م یلاح ك ض سرکاو رمددنا هلازا

 هنض م تو یهدر و هنصل رص تشک لوا نوح رواوا توق

 ترمضح مرجال یدالوبافشنوجحما كلا یدیاکد نیلکج هدا تءواسعم ۱

 تمام هنط رم تبرش لواات هکیدلبا ےما هک یتب رش لاب ھن ||

 هنض مما ساسا رورس لواو ل هردشرا هصالخ *هب رم نو دلا
 هک تع اج نی رع ےک ی در دا ح الع 4 کدو“ هودو هیادوس

 لواو یدساا حالع هلکنا هرلنا رورس لوا رلب دنا الم ےه-ض رع لوا

 هل انیلد هنيا وروف حانمو یدو ارکذ هدقباس باب یرش كاهصق
 ڪک هکید.اریدو یدرداراتخا انس نوعا نییلئو یدرروب جاع

 اود هاکنا هکندرروم و یدرواوا انسیدیلوا هنس رپ رو وافش ندنوء |

 هکر دورادر طوء-رد یشعو دو داو طوس کرب كلا شا زککیدتا

 هزاغو ندزغا هکر دلوا دو دلو رررط هسعامد ندوب نورو ینا

 ج الع هلت زو یرح طرق هينا تاذورداود لهسر یشهورارکو د

 را هاکیک تالدوک یلوشرپ | کوا هلهکو هس:ط رم كيكو یدر دیا
 هش دم هلددردو یدر دا حال ها یلکرمص> هرلهزاب و یدردیا

 مدنا هتسحردا هنع یاس هللا یطر دعس ی درد,ا حالع هلیسامرخ
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 هتسح مادر ورس لوا هرز وا مک و کیلا لرا ہم 14 E هروک 9
 رکداح هد ورد نغلشوخو حار كالا كل رابم كنا هکلب وش یدود

 نس دوق در نس دعسان هکیدرو- و م دتا سح هد۶ وردو یداوا

 یشک لوا هکراو ها قفل "هدلک ن ثراح س ررغآ كدآوف یاد

 هلا کدرکج بولا امرخ ید ندنس هوس هش دمرد ڈک تبطر |

 هدد و نوسفا هحدز اغوب ن دک رغا بولد دود ییاو نوسا قعم

 یدخدرب هرب رذو یدردنا ج ال هلا هر رذهرافجریقو هرانابج نافیح
 نود یرع هن رم الا قرعرزا-هیحند هزب ردلا بص هک ردوراد

 بود شن ح وا بو دی را یتغور_ وف نو یدردیا حالع هلیغورب وق
 هکیدر داو یدررو-- ولد درعا شع هسن راق جا هدنوکحوا

 قدما یهنا انافراس ذیک وا لسع فی رشوا مک هطرشیالا ءافشال)

 ترجا هماعحور دشهردتا تعاحح هرک هصارورس لواو (یکلاند

 ردتماعح یرکب كنايشا نالوا ةاوادم هلکنا هکر دتاوردشهرب و

 تاھا تماعح هکتما هک الم اکب هدحارعم هلل هکر دڈ مروہ و

 هاکعا تماح ن دارا یت رغا یکیا هزهز یکیدن هدرییخورابد د

 نوعا ج الع هر“ یکیدالا هب ودنک كن دوهو یدلبا ج ال

 هنارا صد « دنتفو ج ایتحاو نرورضو یدابا تماعج هثشاب رام

 یدردا هام هند هل وق .اک و ی در و نذا ید هوار نوکود

 قح هک ز کمر و بارشو ماسعط هلا «ارکاوریج هراهتسخ هکیدردلاو |
 هکر دلوا تم> هدنا هک رلید,داعورر و بارشو ماسعط «لنا یاس |

 هفعرا-هح نودنا عهدیتاو د ڪڪ هرودد یهدام یعیبط كصا رم

 روقورک ندراک لوا رلتعبط كره ماءطو بارش هکر دلوفشم

 هلکع | ریسهرپ هزهتسخرورس لواورواوب توق ضم ندتهج لوا |
 كل رلتا هک كاری و هیات هبهتسخ نهد هرلتا هکیدرروس و یدردنایما |[

 هکر دهافط قیقرر هشت ) رردشریا تحار هنر رلکروپ بور دیک 2 ۱

 رادتهریاک او هلوا شع ما هکنآ طرب ررزود ندننوا هپ را شمالا |(

 تقر هک ررید هلت نوه همامط لواور هلوا شا ځد لسع

 هژدا راز وس سود یر هتس> هکیدتاوز رشم ركب هدوس هدهلصات ۲

 اود یر هلن مارحو كردي ڪک یی هصضو مع ندنرللکوکو كدیاداش |



 یار u) ترا Ti هش لس 1 E بودا حم

 ندا ترعح ۰ بلط ندا هفءروق بارش ندنرمضط وا مش

 نوچ ا اود هللا لوسراب ی دا یشک لوا یدرو-ب یهن بویر و
 دراو هدرا خا (ءاد ا- هنکلو ءاود سال) ی دتا ترضح مراروق

 هب راس ضا او (هللاهافشالفرسمطااب یوادت نم) هکردشلوا

 هرب ره ولای ۲ یرلض ره صر و مادح یدردا عام رد هطااغ هل کا

 نرد )هکر دنا تاور مسو اع هه ا یلص ¿ن نادر > هع هللایطر

 تواکیشک موذ عر ندسس هلبق فیت ( دسالا نم كرارف موذحا

 (عجراف اهدای ان )ید کا ترضح یداید كعیا تە ندنرمضح

 زوس هدلاوا هلا یشک نالواموذح هکردشلوا دراو هدرابخاو

 ماذچو هلوا یرادعم هربن یکیانو ءربثرب یلارا كلا هلکنس هک شاب وس
 كناورواوا ادیپ ندنراثدنا كلا دوس هند یلکو د هک ر دخ ضرر

 هدش داحارخ اورولو از ختم و د-افاضعا تئیهو اضعا جارم ندنروهط

 | (یودعال) هک ردشهروپ بود ایودع یینرورم-لوا هکر دشعر ا هتګګ

 || ر دکعدز شالوا هرخآرب یط رم كن ھسوآ رب ندب اشیش *یش ودعبالیا
 ییاعطیدنک سن واا لا كنرشک مو فکر تب ولر کور هوجو

 | ( هیلعالک وتو هلل ق هللا ےب لک )ید تاو یدرویلاخدا دنس هساک

 یال كن رلتاور ادعاوتااو قلو و ید ماعط هه و دم لوا

 ٤ یکیدیدیرهدو ینسافرلط مو زرد ,ک ردنکع هلهجواوا قیفوتوعج |
 یاد نکلر درلاک د یش الواو یی دبا تیارمس یتعب یدعم عیطااب یک |

 زە نالوا ماسندراض رمو لرلیشک نالوا التيم هلیارلض معوب یلامت |
 هاک ور دشامق دس, هت هعشال وا هرلنا رلض ره لوا یب رهطااسم هلا

 رتاسر دا فلخح ند هطااح نالوا یبس ی دنک ادسعاوب هک رواوا

 سجا حک یرلب> اص ضا رماوب ندد یک یکی دا فلخ باپسا |

 اک یودع ین هکزریددوخاب و نعسالوارل ها ځد طال-خا هلی ارلتاوا

 ادام هکر دنوصگنا رها هلازاتسحا ندنا نکلر دهرزوا یموع ناک

 ینا ناودع روم هلال وا هوم هرکصن دطال-:۱ ضم لوا
|| 

 هوا شاپام-فاو هدج حوا طخ بودیاروصا قح > ینعالوا ضر

 تا  lSهلا جا ن دمو ذحګ هک زرد دوس وردندنلږق



 یر ره نادنبئاو ی هکزربداب ور دوتا ناب یییزاوج یکیدسب
 ۱ لوا هژوا لکولا مانوناسع الالماک هک هسهلرب رد هروک هلاح كهوقرب

 یناعاةوقكنا ارب ز ردقوب یررمض كطالتخا هلضب م ع ولون هبهسيک
 یلکو و ناءا هک كنه یک رب وردګ دنا عد یاودع هوفیلکوتو

 | رورسلواو هدا باساتجا هکر دکر ک هی هسوک هل وتم لوا هلوا فیعض
 | نەي یدلوارمابم خد هنتکیا كه رط سو هلع یلاسعن هللاییص

 ۱ تاستحا مهو ی ط رل حا هلا یحاص ضم هل وعم لوا مه ۱

 | رددناادتفآ هظفح قد رط افعض و هلكوت ةة: رط اب وقا ات ىدرو |

 شعب ردن دايو و ید ثتداحا نالوا دراو دشا اوو نوداطو

 : ( فح زا | نەرا لاک نوعاطاا نمرا-لا ( هکردشعسرا هوت هدشداحا

 ندنوعاطو ندان و هک ردراو ث.داحا ید یر ندنو وردشعد
 دکردشلک یخ د هدشلدحر و ردا تلالد هغهالواراج قحا |

 لدارسایب هک رد اذعرب نوعاط هکر درود و (فاتلا فرعلا نءنآ)

 ی هد شدا نوح ردشلردنوک هم رزوا هک ند دلاس گاو هرژوا

 هک مس هما و م درب رب نوحورکمراو هر لواردراو نوعاط ه درب رب

 ینه نسهیقک توقیح ن درب لواردشلوا عقاو نوعاط هدر لوا |

 | زارتحا ندنوعاط هک رواوامواعمندرابخاو سد رس هیمیارارفندنوعاط

 رورمدلواو # عا هلاوردنعتقفوتو عج كرابخاوب وردزناج
 یدررب و تصخر هکعیا نوسفا هنهدنا تباصارظ نهد هنجخز مچ

 (نیملا هتفیسار دقلا قباس *وش ناکولو قسح نیلا ) هکندرروم و

 اھم عفلاو لوا هیقرال یا (دچو سع نمالا ورال ) هکیدتاو

 e ری رمأص یدتا د هدلحشرب ین ی لهس هکر د_ وه) كل

 هللا و دنا بو دا a E كنند كنا بوروک ناب رع یا

 | هدرارا هن مدسمروک هد هسوک چیه ند هرمکا والء ید كنشک و ن

 | بوشود لهس م دنا یداب وس یزوسوب رماع هدرزق هردخ هنو |[
 7 تودنا بصع ه صاع ۰ دک دشرا هرو رس لواربخو عجدعک ن د دک

 : نوعتو ررداوا یشادنرق یدن؟ یروئوا ندر کب رب ندزرس یدسا ا

 ,د)رصکیر شکل را یءاعد تکر اکا هدک در وک ند تکشادن و لوا
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Sil ۱ یب راسهفیعو یتیرالاو ییزو ص اع سد لیف لس مماع ی ا نوع 
 تویقهدح دور ىس هلخاد كس رازاو یتفارطا كن راقابا و یا رازادو

 كلهس تعاس نامرل,دک ود هن رزوا تالهس وص لوا بو و و

 هزا كتل ما ترضطوا هکر دلوهنم) ی دلوا وبا ںواک هنشاب ییعع ۱

 كنه راح لوا هکر دروک هب راجرب ۳ هر
 یرتا ی رظن ر 5 دنزو

 یرظن نج هدنرزوا كتا لدا دیگ ر هب هب را>لوا هکدروس سد یدارا و |

 كنا برەعر « داال وا یدرلبف زا« ترض وا هک ردب وه)ردراو

 یا 5 امو یییرغ كريمغس و یریمعب € وساوا هنرزوا لب رفع یا ۱

 یدوق هن رزواكنا نق ەراب لوادودروتک ك#اوزوط هرکصن دنا راووص

 فافو یدساوا لئاز ىا ی دو-ووا نیندوعمو صالخا ؟وروسو

 یس ر ند هلج لواورد- سلوا تبا هد دره ثیداحا یکیدشا

 هلکنا سو هیلع یلاسعت هللا لص هرب مذ هک مالسسلاهیلعردلساریج هر ||

 سفن لکرش نم كيذوب ؛یش لک نم كیقرا هلل | مسب ) یدسلیا هيقر |

 نیسع هیفر هک تاذب وا (كیفرا هللا مم سب كيفشپ هللادساح نی-ءو ۱

 ردروطس» هد لح هطوسم ب کر دشهروب ررعم نوکسرفو نوعا

 كن رل یی ےس )ر دساکد لصوت لع كنا تاک وو |ا
 لس و هیلع لاء هللا لص كرب_موب هک ردرلشء د یسصعب

 اعطق یط كترمططوا اریز ردقوب یتبعانم كنبط كنابطا راس هلبا یط

 ردصء كا ار ر رد وک وام ش بج وم قیفعاا نع ی۶! ردوا نقم

 سدح ابلاغ یط لرلو رغاماو رداعع لاک و یوم ةوكشەو یهلاجو 3

 لبا یون بط هکوک رهو ر درطخ ٌهنظم هک ردذوخ أ ند هب رجتو نظو
 ل ود کیک رهو ردت دنا |ناصعت كلاک 4 رک كلوب نیم ۵.1 وا موم

 هلوا عفتنم هلکنا هناا هنوطلبا ادا هتعاو ۵-با قات یا هللا قدا ص

 هلص لاو لو. یا هکیک ره ردرودصو بولو ءا عرک نآرق هک

 ه ڪ ردر رقمو هلوا بجوع هنکآ هدابز كتاب وو ضرم ها قات
 لوبق هلیعفن داعتعا یاو د لوا یطرش كنعافتنا هللا اود كن هتس.خ

 هک هليا تناعتسا هتلع مهد اکا بودا لاو کا تعسطات ردکعا

TEE SEE SLES 
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 ٤ ی ردا aط ا٠ هلا ادوساا 4ح هضصا مما ع وب نعاجر ندر 6

 ردشعد( ماسا الا ءاد لک نم او نش ءادولاة لايف ) رورسل وا ارز

 | نآرف اریز ید رردیا لاما لسع هرلط رم عج ید یرلیضعب و
 یرادافتعا نسحكرانا و ( ساثلل ءافش هیف) ردشاروب هدنناشلسعم د د ی

 قفولا هللاو یدرولوا عفد ضارما لوا هلت اکر

 ۱ هکر دهدنناس یتاص وص سو هلع لاعت هلا لص «اربمغب لصفیم د 3¢

 || باتک هکر دلوا یرلب اد هللا مهجر كن هیعفاش ة٤ هک هل وا مولعم

 رکا كترمضح لوا ار ز ردما دارا نصااصخ كترمضط وأ هدناوا| كح اک:

 كلا یسضب كن رادهتح هیعف اش ةعاو رد هدح اک یت اصوصخ

 || هدا لوا بوسیعلوا ثحم ندنصداصخ كرورس لوا هکر رد هب رزوا
 : اهب دتعم دا هدنرکد یا یدک رجوی شاز هع وس ز وس

 : ردراشع اب و یکی وسزوس هدناب لوا هعفاش ءال رو هج نکل ردقو

 مزج هک رداوا باوص هک ردشع دهدننافناصء صب هللاهجر یوو ماماو

 اا ردزاج كلب وسزوس هدنصداصخ كّيرمضحلوا ینعی هداب لوا هکر دنا
 مفاو قف وحارز رداکد د.د هد دساارار د رد جا ورک او رد سم هکلب

 نصا اص> ضا كت مّضحوا هد هک تدا ل-ھاجر هکرواوا [

 هاکنا ( یسأتلا لصاب اذخاو )ناب غو دلوا ندنسمد اصخ كناو رواوب

 هلکنا بولوا مولا یدلوا بو ناب یهباصخ لوا سب ردبا ل۴
 هلوامولعم سد هلوا ماو مها ند هداووب هک لوا هداف یو روع ا لع
 لوا رداء 2 صوص# هلا و mS ینرمضح لوا یل اھت ق> هک

 ےس تامرح یتا مسد تا خاو لوا مسق ترد صااص#

 هدیاتک وب هلذلوارمشک e لئاصو رد صف عب ار مسو تاتا ثاان

 رک ذم دةم ندنول هاش اماهاو تولوا روک دم ہدا صدر هدح يلع ا

 صاصتخالاهجو لء جد مسق حوانالق ی الواهداصفوبو یدیشعاوا

 | مسقاما ) یلاعت هللا هاشناردکر ک هساوا حورمشمو نيم صشخلتاو

 || لز هت رمضح لوا
 ا ا اغار زز د وضح تا ردو یل |

 | ( مهلع تضزنسفا ام ءادا لثع نوب رفتلا برفت نل ) هک ر دش را |

 ٩ كن هل- ES ا 1

 كصیصع هرو رس لوا رد ابجاو هک لوا
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 هللا یضر ك:.سراف نام یا٥ 1 و رد هدان ز د>رد شک هنن رزوا ییاو

 ناصهر هام نرض> هک ردرا سا جا رسا ندش دح هع لات

 نک ناکریتا لاصخ نم هلص هيف برف نم ) هکر دیه روی هدنفح

 (هریغق نیعبسیدا نکن اک هیف فضل رفیدانمو هاوس اي هض رفیدا

 ۱ راس لش نالوا هدا طر هام هد: دخل و هکر داوا جار کسا قدرطو |
 | راس یصرف نالوا هدناضهر ءامو راد شاف لب اقم هضرف نالوا هدناقوا
 ۱ هدنس اود كش دحوب سد ردشاف یواسم هنشع كضرفنالوا هدمالا

 ۱ عا هاو هلوا هداز ه>رد شک هن رزوا تالفن ضرف هکرد راوراعشا

 | رتووولص یسکلواكنت اصوص لنرمضح لوا ن د دع تا تاو و و
 كا نارد كسك ناب رف یسک چ وا یصط ولص یسعکا
 || هملعیلامت هلنا یلص هللا لور هک هلتاالد ید امه: یلاعت ههایطر

 اتعکرو رتولاو رهلا عوطل ےکلو ضاارف ید نھ ثاث ) یدرون مسو

 ها ردشا وا مّقاو رعه اتهک رو ھنر یععلا انعکرو هدتاورر و ( یعلا

 طف رادو يه و لنحدجا ماما تعاجر ندراک ءا ییدحوو ِ

 || قرط هدنرات افنصم ودنک ردا ا كراتو و یدع ناو کاحو

 | لوا ل رھا حوا وب و ردقیعط یسلکود لرلناو ردشع ادارا هللا هد دمت

 هک اصوصخ ر ہاک د یکغ قوا تایل یت: ص وصخ هرورسلو اب ارل ثب د>
 هک دنح ره هلوا حد یضراسءم ندهیلءذو هیلوژ ثیداحا كرلثب دح لوا

 ىس طض ءو كرلضراعم لوا

 تب اور هللا فض دان سا ندساا ار ز زاوا قفصم اعدم تابثا

 ( *یلیع مزد لو یک الاو رولا تما ) یدروب ترضط وا هکر دشعاوا

 یدراق هدن ر زوا هل> ار یرتوةواص هد رەس رورسلوا هک رد شمش | هتک

 هلا هقیعص ثیداحالوا هنود هوا فض

 ٠ كن هاك ەي و ردت» الع هوجو مدع ید دلیق هدنزروا هلحار كناو

 1 كدمروک وب دلی ىزا: یھ مس و هيلع یاعت هللا یلص كرم مز

 ریمخب اهنع ل امد هللا یر ند هس ۳ و ردشعرا یه یرکدد

 | لاوسود یدبا یرایف یز اس قاشرف مسو هيلع یلاعت ها یلص

 || یهاک .دکدلک ند:رغ-رکم یدزاتف ق وب هکیدرب و باوج هدنراک دتا

 ردن اص وضع یر لوا رکو راو واک هک هلو امولعم (هش) یدرل,ق |

e 
 ی

 | فوك ههتحوا ماماردیتیم هن رابهذم هللا مهجر هیمفاش عا
 تستی کور تاتو حسن سس
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 ردبجاویخ و هذ رزوا تماناب رقو رتو هک ردلوا یهدم هیلع هللا هجر

 لنت هع > رد هتسانعم ضرُد بوحو یراکدد كەوا هدا ول نکس

 نی ید رد دعا ی درد ) ردیعاشا ندضرف توحو یراکدىد

 ضلارفلا باو ىلع ةداب زىا ( كال ةلفال هب دع# ف يللا نمو ) ردهع رک

 مد او هدنرلنضدارُف ید لرلتا هک رد هند الخ كئوب یدیهب كتمااما

 كلا هکردم وصعم ندنا رورس لواو ردن وا یمن كل اصقن نالوا

 هکر دلوا نالوا جک هد او هيفا ش هعاو هلوا قرط لاخر هن ضار و

 ییوحوهدنع> كنان € او ید. ا!بحاوقأت دف لا و

 ,دلسم مگ ان لاعت هللایطر ندهشدامهدان هول و یدل واخ وذم

 كنهشباع یییلد ردمءوط لاو سم یس ¥ رو اتاور ث٫ دحر

 5 ۵تلت ) ردشه روت ۱ و هيلع یلاعت هللا یلص هللا لوس ر هکر دی د>

 MY قهب ییدح و و (لیللا مایقو اوسلاو رول ا هنس کل نهو صار

 ۳ دواد وبا نکلردش< افیعصت نوروتک ہد اف ال و ی

 e ماو: دراه ج یدک نا ناو هع رح ناو هدنرلذنسس
 ن هللطظاح ن هللادبعردرل شا تیاور تب د>حر ه دن کک ر دم

 یلاعت هللا لص ترضح لوا هدلاح لئاوا ندنقن رط لیلا معاء ییا
 نوساوا رهاط رک یدبا رومأم هفلا تعد ار هدزا ره او هیاع

 نوا زاع ره هلغلوا راوشد هترمضح لوا عم لوا نو الوا 1 1

 لوا یکغعا ءوضو دیدج نوا زا ره بواوا روم هلفوط اوسم

 یارب طو هدندنس یدنک لینحندجا ماما اهافرلید امهر ندر ورس :

 تیاور ثیدحر هدع لاعد هلنایطر ندعفسالا ن لاو هدنریک مھ

 الاول ترخا) یدروس سو داع اعز هک ردرل عا

 مدع تک اوسم هترضطوا تب o ( یبع 5, نا ت: شد قح

 8 هللا مهجر ديما ش دا ضع! نوهگنا 11۳ تلالد هنن وجو

 نس۶ هدنعح كتما ردعسم هدنفح كرضح لوا لا قسم هک راد دید

 هرواشم هدنام* هلی. احرالا یوذ كرمضح لوایملا ۷۴ یک یتدداوا

 لواو (رمالا ن ےھرواشو) ردب رهاظ كندع رک تیآوب یلیاد ردکعا
 هدننیداوا مها ی3 ندر وما هند یتیداوا روم أم لبا هروا نم كتر >

 هدب اک نع" دو هد ورح رلدتا راض ردراشعا فالتخا ررسفء |

 هرو ۳ هداشد روما ماع جد ا اجر وردکعا هرواشعء جات جت
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 ام هک نا ترضح لوا هکر اب دلو بها ذ اکا ید هذن اطر ورلي دد ردروء

 هداب لوا ن دل احیلاس عد قح مر یاهو ان هد هند لوش هب هرواشم

 نشد )و ڪک كایمرب یسح د ¢3 داوادهدر هدنن او ترمضح

 ۲ یلیلد ردبح اوهرورس لوا ادا ید كنا هاو یس هبسا رب كج هدا ادا

 هلال وسسر کاش وا تاور ندنا ,دنهگگ رک رد ہح كن ەرب رهوبا

 ددا د كرد ني-:موملا نم قوت نم یدشا مسو هيلع ىلاعت هللا لص

 | هصاخ یدنک قید لوا كترضحو ( هترواف الام كرت نمو هؤاضق

 1 نالوا دادعا نوا یا صم لراس دوخاب و ب وداادا ندا

 ۲ هرکصا دنرمنعح هرزوار خا لوقو ردراونالتخ | كن اع دن کر دشا اداندلام

 یب رلتد كرل اوا توف انو دم یشالب هت رارزوا ىج د كرل وا هاش داب

 هد هل سمو تنالع ییزاوا یرواوا بجاو كجا ادا نداصم لام

 یز هس %3 رداکد تحاو هکرداوا ج٣ اردراو یرل-فالتخا جد

 | كنیدنک بولوا قوچ نع“ د هچرکا كا هریاصم ه دب رح هليا نشود
 | اما ردجاو هراصع هرورس لوا هسرواوا هدا ز ید نداق یکتا

 || تراص» هرزوا تمآ هسرولوا هدا ز ندشناق یکبا كراب دنکیعسد كتما

 كار سیغت یرکتم یکیدروکر ھه یس زو ط ۶ ر دلکد بجاو

 لوالا-هت قح ار ز هسرولوا ید رطخو قوخ> ه دنر خت كنا هحرکا

 ها و ) ردشءد ںوروہ ہ دعو هکعا ظفح نال رل سد یرورس

 دسر دیا فوخ ندد دعسد ه درمیغت یرکنم تما اما ( سانلا نم لوصعب

 ٤ ق> یت ارهطم ت اجوز یسحنوا ل رولوا طقاس بوجو هدتقو لوا

 ندر ضلوا ںودیارا تخ اینا ےل د تش ز ردد اقر كا اےک

 IAN یاش Re هما تفوافم
 د یلااهبااب ) رد ه۶ رک ق ناو لیلد اکاو هدا قلوا هدنتعصع هراس

 | ( اعظعارحا لوف لا اهش زواندلا ةويلا ندرت نتننک نا كحاوزاللف

 ترج آ كراتا رلید-تارابتخا ترخآ یناحوز كرورس لوا نوسحو

 | کرلتا هک داوا مارح هرورمس لوا نو-2 | تافاکم هن رک دتیارایتخا

 تروعر ھه ر كس رب درلتادوخاب و هدا جوز تروعرب دث رزوا

 دعب نم ء اسالا تال لحال ) یدلوا لزان هع رک تا وت هدا و و هروتک



 كجا وزا تالاال> !انا)بوا و خوسم تاو نوڪ وا تنءینهروب له
 و وا) یدل وا ا یسهع ا 1 ) نهروحا تا شالا

 یع رگ هرورسلوا كنایشا لوار دتامر ع هک« سد یک ا ندنناصوص |[
 ا لمدو نده و رکمیرحاكبانتح اندمرحرک ردلوا تمکحهدقْماوا ص صع

 بجاو هدناروم ام مرګ هد عنءارب زرد هداب زندنرجاكياتجاندب ودنم ||
 هدصوصووردقلا کز یسر لر هتسا نالوا مارح ری واو )ر دیک |

 تاکز ین ردراک, رش هللا رورسس لوا ید یدالواو لآ كرورس لوا ۱
 سالا خاسوا هتاکز ہ داس» مت یدح ار ز ردمارح د هرلنا قلا |/

 | خ اسوا هکرده مو یلاع ن دلا یصنم كل و لرورمس لواور دشهبد

 رد رمسم نینجا لدءوک ز هک رذلوا ید یسب ر لادا لوبق یف

 ر ریو هتوگز فراصم راسو هنیکسمو هریقف حرا لیس ىلع یا
 ناسا هلف رش وزع نعد ندلام تون هرلنا هدنضوع كنا یاعتقحو |[

 مطعنم ندرتنا نعنع س هدااح ییدعو ردشهر و تبصار ند)ام ٍ

 لنهصیصخ و و ردرل-شعبا زر و یکمر و ةوکز هراذا الع ضب هلغلوا

 اشک ردیمرلاکد ردبم رک, رش هل رکو اانا راس هدنصوصخ یو

 ردیلک دردیعارح لاو هترضطوا ع وطت ؛هقدصو ردرانشع|فالتخا |
 هکر داوا نالوا جت ۱۵ فتساو هللاهجر هوذا شءالع ودراشعب اقالتخا ۱

 مار > هل آ ر دار > هر و رس ل وا تب تا عوطا* ۵3 دص ٣

 د رلذاو كع هصارپ و قاسمرمدو ناغوص یسج:ا ل  رداکد
 هللا ی صریمغس هک ردشلواتبات یلیلد كع یراهن دول ههب ر ک “ګار وال |

 هن اش ایشا لوا ن وح یدزامروس لوات ییایشا لوا لسو هي اع یلاعد

 ا ی رک نوع | ن یدیارد رک نس هاڪكا هسا وا رض اح

 هیعفاش ء الو یدنا رد نروشلب وش زاز ن هبا هسوک رککیدعشب وس |
 هترمطط وا كع یبا-شا لوا هک ردلوا نالوا هبشاء دنناق هللا مه حر |
 تاور ندب وبا ولا « نسم جک و ر ده ا هکلب ر داکد مارح :

 ن اغوص هللالوسراب هکمدا ناّوس ندنرمضط وا یدشا هکردش وا |
 نکل رداکد مارح قو یدشا ر و رس لوا ر دیءارح قایسهرصو
 وم كا دا اما مراتوط ه ورکم ینا ن یروتوا ندن-سهحمار

٠ GS O A BE ا 
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 فد او ك٤ م aE ندر ید درا ی ساو وا و و ید راو ن ناغوص

 | هللا مهجر نیعق اش ءالعو ) Sza لک 1 الو ا اما ( یدرروب هک رداوا

 ۵ زور لوا كع م | هط هدر یی! دنا هک ردل وا نالوا ھا هدا ا

 هديا و ارز یک یتددلوا و هرلب ربغردهو رکم هکلب رداکد مر

 سر

 ۱۱ 2 زاب یسک درد ( راتلل د هند دل وا مارح هرم طو ا كن هند لوا

 ۲ ( نواط,اا تاب زال ادا ن E رد هع رک تناوب یاد قعزاب

 | كنخدروب ویدنرازاب نیە لصلرورس-لواینوک ی هر د> و

 یسعشب ¢ یدنلواناس جت 7 ا توتلوا 5 ہیر اسیهیح و

 (د یش امو رعشاا هالعاعو ) ردءء رک تاو لاد كغ ودع رعش |
 هل وا رداص د ص9 نع نیک هک رده الک رب نوروءو وم دا مندرعتو ع

 یانتجا ندهسار كترضطواو ردُشهال وا تبات لیادو یص» 5 ۳ 1

 كل ون زجر نمد ردرلش! دف جد لوا ی رغ رر راء و |

 لسو هلع لا هلا لص ندربمغ و رواوا كعد ردلکد مارح هنر وا |
 ودا حقاو قاف دصف البدوخایو رد:رجراب نوژوم مالک نالوا رداص ۴
 هلا نکسد لوا هرکصت دک دیک حالس نوا هلناقم هلا رسد یسعتلا |

 001 1 شال ردشمروح قرط رک رد دامت لات هللایصر راج و ساسع نا یلیاد قهراقبح نحالس ندعا هلتاعم |
 ( لئاش ی 7 ناو دعاا ا حورطاب سا اف نداو ترا ۳ :

 سا و نا قا رطنه قهبلا و راج قد رط نم دچا ماع الا ه>رحا

 كا رظذو تافتلا هب اید فراخز یرلکدتبا منت كقلخ یسجد #
 ( مه احاوزا هبا »۰ام یا كع 5 الو )رد ه-ء ا یلیاد

 هل زوک و هل رش او هل لا دا ص ندای ر ها ید نرگس 3

 رعشع نف الخ كلا لاحره طظ هک هح اب محارب ندب رضو لةردکعلتراشا

 ۳۹ حدو زغ یدالوارکذ و دقناس بای لاد ك هصدصخ وب و هلوا

Eرور هد باس ص9 قاما كحرس ی دا ن دعس ی  

 | (نيعالا ةاخ نوک نا ین ا یدروب ترضح هکیدلبا |
 | هنسادر هب هدو لوا نوڪ هدا ز جد ند هسوآ ر یسک زو فط دوم

 ن رسم قاتفناو (رکتسد سالو ) رد £a رکتیاوب 0۳ لو كەر و |ا

 لوا یو و رد RS 1۳ یسات مھ ا ی :
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 یتروسء نانوط ہو رکھ ج اک: یسجنوا ¥ رد صو ص هرورس
 یزد اغ ردرلسعیاداهتدسا یهصصخواعوقاا هل کر

 | كنهسوک ماننوج لسو هیلعیلا-عت هل یی صربمغپ نوچ یدتبا هک هلا
 ج دودرولوا ني اکا تواوا تولح هاکناو یدلبا حاکن دو شا رو

 ۱ ل دنفص هجظعرب س یدتارورس لوا یدید گلم هللا دوعا رد لوا ۱

 ۱ ردنا ا نەص صحو جد یش هصقر و نیک هش وا لاا راو :

 تیاور هک هللا لیلد لوار دکعا حک فنډ انک رخ سج رب نوا #

 وا |

 یدسلیا لو یمگلیدوب مب عر سب هلوا هل لبا مب ه دتنج هکینروع ||
 ترحام هدیرارا ام هع لاڏ هللایطر هسلام هلا هہطاف را ھم

 لور دعضبار ز لضفا ندنسی یدتا ه هشیاع همطاف یداوا مقاو

 نکلرد بک تاکید د یا رد هلل وا هدادروعا یدّشا شدا عادخ

 | كلا دتنج هارب مغ ردرطف نالوا قسلعتم هنرخارخت نالواربتم |
 || هدنس هحر د لایلع ه دنج هلا لع نسوردک رک مساوا هدشنس هحرد

 ۱ لصد نالوا هدنننام كن هجر د یکباو هک دوک سد ردک رک كساوا

 كن د طاف بو۵ا هسیاع سد یدالغا ندزو-س و هیطاوردراد-عم هن |۲

 نوحو مدیاوا لیقر هدکشاب كنسن یکشک یدتاو یدب وا یتشاب كرابم

 | هتربضل وا سد راهلوا هی هلبا كنا هدنجیرلنوتاخ كنرمضط و اهک ردررق هوب |[
 ا تن مش اکاس ز رولوامارح كا جور اک رح |
 ینلبعص لر ورس لوا هللا ېس یرثک اتك هرح نعل تروع لوا |[

 | هرزواهحو و هدانا یهصیصخ وب هیعقاش ءوءار دک رک هسدوط ه ورکم

 | نوا اقا لع ید یسکیا د اللد واما دابا لالد-تسا
 کیا نوا راج ی اکن كلا ار ز قملح کن یەم ههپ راج یسککا
 لا هرح یسعلیا تو یو یسکلوار دطورمشم هل طرش

 ۱ ردموصعم ندع قوخ مس و هيلع لادا هل لصر مق قمعالوا

 | ارب ز ردل کدریشم ه دسنه> رور لوا ید طرش یجکداو ِ
 یع>وا ر دلکد جاع ہ رهم ءاهتاو ءادتا اک كنرضخوا |

 || نالوا صوصخ هرورس لوا قسح ابا سعی ر دناحا-» هک یمسق |ا
 و صرع روا اكورد نزار هند

 چ هنرضط وا م
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 صوصهرورسلوانداحاب هکر ددرذت هانعلوارد هعس وت هرو ا

 یرلب رغ هک رداکد ردوا لوس ندتعاط ینرمضط وا را هثسا نالوا |

 یرلذ رط یرتولعف هک رداکد لوادا مم هل> ایم هدلګ وب وردنا ل وه شم

 تبرق هدنف> كنا لاصوو یدردیالاصورو رس لواهک ارب زهلوای واسه

 رد و نایلوا ج رج هدنک و 5 دام هدلع وب هلام a یدبا ۱

 تالاصو هردلاصو ه دم وص یسکلوا ایت نالوا حابه هرور س لوا

 یدلوا روک ذع هدنلصدتادامع یسلوا صوصخ هر )وا ىسا ەم

 ندل ام لوا ی و کی داود مدقم ندنعسق قیام نوع یسک ¢

 هرورسس لوا رر د مع نصا ترحم لهاو هد قلا توداراتشخا

 | هیفص ترضح ردنا تل الد ره تداحا هن و کب هصصخ و

 یسعجوا $ ید اندن س هل یاب اتص كرو رتس لوا راعةلاوذو

 هفا یر ندر اج كاسم باد قلوا لح اد % هم نسهارحا ردع الر

 لات هللا لص | رج لوسریدتا هکر دث,دح يکیدساتماور ۵:عیلاعت

 هدنشاب كرابم و یدلوا لح اد مارحا روا 4 هک یوکے تو هلع ۱:

 دلت زاوح يو لب هد:هح راد ربع لا و و یدیاراو دماع های سر

 هد هکم مرح یسک درد ل ردءرح دام ند هکم هداګ وب و ردراوقالخ

 صا هسنلتف تلطخ نا كرورسلوا یو ڪک هکم حة ییلد ردلتق

 اع رر ع یسعشسب ل نکیشلراص هن راتسا كن هبمک لطخ نا ردک دنیا
 كنهصبصخو ردلکد حابم مکح هليا لع درگ هناضق راس كا مکح |

 لس و هلع یاد درا لص ندربمع» هکر دث دح 3 دره هدنهگ لاد

 كنا زسا ذا كنا ردیشک حو لی رب ن ایف سوبا هکی دتنا لوس
 ترمعحیرواوا هاک ابگمستیا هدهد الواو ۵م و دنک تولا ندنلام

 هدل ال خزر اس وا و (فورعلا كداوو كرذخام هلام E یدخ ) یدتا

 مقاو هلي رطاتفا ند روح لوا زوسوا یردلعک ار زرد راو لغو

 یدالواونوایسفنیدنک یسبجتلا ل . هیلوا مکح بواوا شلوا

 یسنګ د 2 یدیاموص»«ندلسرورسلوا هک ار ز كجا مکح نوجا

 كلوب كعا لو یی داهتش كن و ندیا تداهش نوحما ودنک

 سو هيلو لان هللا لص مع هکر دژ, دح نالوا تاور لوا یاد

 ده اشتودنا راکتا د یارعا ی تحلل تار ندیارعارب نراك نو یا 2
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 ترضح یدادا تدا بواک یرا صدا تدا 3 هع رح یدابا تبلط

 هع رخ نسردبا نداهش هیت هصا ت5ا اوا رضاح هک رخاب یدتا

 | «دزوبرر سم زرهدیاقبدصت هدناعسآ ربخ یتسز, هللا لوسراب یدتبا
 | کا سو هیلع یلامت هللا یلصلوسر زویم زْغا قب دصا هد هند نالوا

 نوگایشنودنک یسنرکس لک یدلبابقلم هلکعد نیتداهشااوذ

 | زره ند رضوا هصبصخوب نکلو قءوروق ورود نهي ق٣ وط ىح
 | بارشوماءطندنکاام هداتفو حاتحایسعتزوهط ‡ یدالواعقاو

 ماعط یب داوا كل ام هکرواوا بجاو هنن رزوا كن هک لواو قلا
 شا اهنا ىس ەك كنادخ لوسر هاکع ا لذ: هرورس لوا یارشو

 oS ییسعل هد ه-ساا ررع۰ قوخ یتود یس هم یدنک هحرک | هلوا

 یس هنح اه یس هک ۶ دلرورس لوابوعا راّتعا ه:دوخ قو ى4۶

 نم نواب لوا ىلا ) ردهع رک تبآوب یاد لنهصص-وب هزسوک

 ردشماسلوا مقاو ندنرمض> لوارآ ره خدوصصخ و و ( مهسقنا

 لکد كرلپ مسغ قءالزوب یتسدیآ هلیفموب وا لرورمس لوا یسجنوا ل
 ی دا قن ابوا یلک وک هساوا هداوخ یرازوک كرورمس لوا ارز
 هدهصصخ و و ( ییاقماتال«یانیع مات ) هکرورس لواردشه روم و

 زا هلا یضر سنا هد رام جک ارز ردرلکی رش هرو رمس لوا انا راس
 زا یدروب ترضطوا هک ردشاوا یومه هدارساتیدح ندهنع اعل

 | ندش دح وب یس ته ند هعاو (مهب ولف مانتالو هن یعا مان ءادنال اتال ذک و )
 قحا ی دصاصخ ول هدک دت ادادعت یصلاص> كنرضح بولوا لداع

 هدنااح کالج یسکشر نوا # ردنتوط صوصخح هترض> لوا
 فز عدس نا هدینتس كن ذمر یاد ك هصص> و كاكا ہد ذی

 ترمضح هکر دشدح یک ر دتا تداور هنف لاڏ هللایطر نده رط |!

 رداکد ر یرغ ندنسو یرمع ندا یلعا ر دش هروب

 هکردشعا ید هرو هروتوا هدلاح یل داوا تث> هد رح“ و هک

 | جش هللا مهجر ندهییفاش یاهقف نکا بی رغنیسح تیدحاذه |
 الا ارز نوط )سم ننس كد دحود ندب ڏمر نعلعنب نردلا جارس" 1

 ۱ ردراو قود دن هیطعو هصهح یا نا اس هدنداتسا كد دح وب

 | روڪ حشا دعام ندنوبو رد راد "یعیش صح یکیا هسدیارلزا

 لک ارم #
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 لع ۰ د دصاع> ول هک ردبا ا یا تیدح وردا ندلا جارىس

 لاف 6ا یر ند ,tk هلوا ك٫ رش هرورس لوا هدع یلاعد هللا یصر

 ےہاع ۹ بات ینیسح لاج بای الا ةض ور باتک فاصءرمتفر دشهاوا

 | تب دح لها یراذرعصت كتهیطعو ماس یتعل كصاعش یکبا لوا ردبا

 : یرادار دلار كع هک نعم ك یخ هکلب رداکد هيلع قم و تا ارا

 دارا نط دح كرلنا هدشاتک ماندرفم بدا یراخ ماماو ردشعا قوت

 (تی دم یناس بم ناتا ام ایعیشناک ) ۱9۲ جک را اسدجا ماماو ردشعا

 ۱ ) نسحتادحاذه ) بودا نیس نس ر د ول كرلت ایدمرو ر ردسعد

 1 یعیشرلنا كبد ءا ص٣! داوا یساصتعم كنسح وب ردّسکد

 ۱ ردلک دربتعهو رە ها كندمر یراکدعا نعط نوا یرلو دلوا

 ه2 نالوا لو> دمو نوعطع هل سا د کودک یران و

 اا اکا ماوت ند را ور دا تاور تب ذوب نادر هسک

 دتلادعتش وار هد اتاق كنا قلوا نوعطم هللا یبسس یعیا درج

 لا كندر ك داأع ۳۳ د تخدحوب هکر دلوا اوج

 هدنن اوج دو خاب وزلک مزال ڪڪ مدع كایدح لوا ندنف دا1 وا

 قایضدو یسصعب ل ارلند ا فدذص) « داو هاڪڪ ن داع کز رد

 كا كسا هلاروک ذم ثت.دجح بو دیا دف و هد یئاصف كاع

 د تب هدندنسو دنکرازب یرض ك دی ذرت ییدحو كلذ؟ ور درل تکدا

 تاور ندنس رط هما هدیربک ی یتیارمطو ند اع رط صاقوییانا

 | ردتجر لعل كنرمضح لوا هکارب ز كعیا تا اکا ن رسکک هدوج و

 تاور ٹتیدحر 7 <| هللا ی صر ند هر ره وبا نرم دانعء و و

 كد لاعت ىح و E یاس هللا لص ترضطوا هکر دیش وا

 ندرلنمو» سد عد ج الا کد 1 یهلا یدتسا تودنا فو د

 مب نسل یا مدیا تنما بولا مش ابو مالوا س نکا | دیا نساء وره

 هر اتم 5 تودو لنف تجر و گاه وو لوا ا و عسو | دا

 | کم ۲ رهو # و 230 مانشد د # یاری وپ درد
 و ستم ےک یوم بس جت توس رب حج ی جست
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 هکر واوا مواعهو و ەچ” و هرالوق نهو ° و مانشد لرورسس لوا

 تقو هک یا (تس)ردکرک هسر ورا هج” هز قجر بلط ورافهتسا كلا

 نوا # یاب نوچ ییشآ تقوب هکر کن #یناهجو یتاج كنج
 كن هلئسموب وكنا مج هدنحاکن تڪ ینوناخ هدا ز ندنرد یس وا

 هدهصرصخو و لسو هيلع یامد هلن یی ص ردربمغب لعف و عاجا لیبل د

 هیلع ناواس هک ردشمسرا هتک ار ز ردراکب رش هرورس لوا اینا رثاس

 ناسفط کاعلساا هيلع دوادو ردشع وط هدااحر یولاخ زول مالسلا

 مدح ا کت هل ظل دره اک دردنوا ¥ یدا راو نوت اخزوةط

 تبهونا موم :أ ماو ) ردهع رک تباوب یلیاد كلەصبصخو قلوا

 (نینمّولا نودنم یالهصلاخ اه نسب نا ینا دارانا ينال اهسفن

 ی رابتعا یل و ار ز یک كح اکن رسدهاشو رسااو ید: نوا )

 ل-صاحت نما ا ا د وع و ر اکنا یراسعا د وهدو ردهدنو و

 ترو«یجاکن رکاو رد وصعم ندراکنا یجاکننرمضح لوا ردنوهغلوا

 سو هاڪ لادن هنا لص 4 رمو كنوتاخ ی كا دسرداراکنا

 دعا ضع تح ر دلک د راج لع هللا ی وق نال وا فلا ها وه
 رواوا هرفاڪ ے-ابا راکنا یح اکن نوت اخر اضرف هک ردراشعد

 دو-هشالب و لو الب كرورس لواو ه اکیا بیذکت ی رورس ل وا
 یرلاکشم كنها یلکود هکر دبا تلالد جد رعاوب ه-:حاکن تعص

 لاو .ح خرس صد هیعص تبع یرماوب وردک ر ڪڪ هدد وط یهلا

 روس) وا لک ت هصرص> وب ید اک: كنز ترمصحو رلیدتا

 یسلاوءویرلهداخ سو دیاع یاعت هللا لص كربمغیب هداصق یجترکس $

 ارعشو ی رلنذوهو یرالوسرو یرل-اک و یرالءاعو یراهءض رمو
 هراناو یاودو بک ارحو قن ثاناو دساو هدتءاو یرلسراحو

 وا نان رسا ناو ولم

 ین ید یجرگب ندااحر هدرمس لها ۳ ى ار كيرضل وا ۳
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 | یسدرب ندنس هلج لاحرردثاروک هرزوا قلوا ےک ر نوا نداسنو

 1 هک ر دب و ره ندا یدلبا تمدخلیب نوا هرورس لوا یدیاتالامن سنا

 ےب مداوا بحاص«نوح اتم دخ هترمضطو ارک هد رطح و رفس هج وب ی دتا

 یسی رب ) یدناهدانز تمدخ یکیدتااکب کلا ندتمدخ يکي دتباهرورسلوا

 یدردآ بانر یوص تسدیآ لرورمس لوا یا بک ن ٌدعب رجد

 ینکاوسو یتئیلعت لرورس لوا یدنا دوعسم ن هللا دبع یعد یساو )

 دوعس نا یدا رراو هک هسا رھ یدبا ردهز 0 یساصعو ینغات و

 ی د رلقاص ه دنا يک, ند هدنک بورافیح ن دئفانا یثیلعت كرابم

 | نیذبفع ید یسیرب) یدرردیک هنغانا كل رابم ه دقلاق ندلسکواو

 | لالبیخدیسب و, ) یدرکج یب رطاق كنرمضطوا هدرارفس یدبا ماع
 | نعي ی راالوم كل رکب وبا رلنوب هک دعس جد یسیرب ) یدیایرلنذوم
 | كنشاحرمح و ذکر ردا یدنارگوذ ید یسیرب ) رایدءا یراوادزآ
 ی دا یل خادش نرم : ج د یسیرب ) ی دیا ییغوایشادنرف رف

 ك رش جد ی سا رب ) علسا یخدیسب رب ) یدیا رد ذولا ی د یس, )

 ۱ هکیدب انعامان نعایخ دیس رب )یدیایدسا كلام ندوسایدیسدرب (

 یراصنا نجرلادبعن ةبلدد د یسل رب ) ید:ا|یرادهره طم كلر مطح |۴

 قباسیخد یسب رب ) لاس د یس رب )ثالام نءرجیحد یسبرب ) یدا ۱

 یدایسالوم كن دلسما هکیدیارج اهم یخد یسا رب )ی یخ د یل رب )

 ا نلالهءا رطاوایدیسبرب )یدبا یلسا هعب ر یان معن دیسی رب )

 لاس ن مالسوبا یخد یسب ر دانا اا اوا د یارب )یدیاٹراخا

 یسیرب)یدیا بی رق هننس ساس هک: د ا ناوجر ب ند راصد ا ید یسبرب )
 یدا یرالغوا بار وا یسکیاوب هکیدیا اع“ ید یسل رب ) دنهجد

 یخدیسلر) یدبا هب رذ تذ هللاةمایس رب ) كراتاوا ندرلذوتاخو ۴

 ۱ كصهح هلو یخد یسل رب ) هضخ یحد یس رب ) نا ما هکر

 3 یسر ) یدا هاڪ مآ هب ر د ید ید ر) یدا یس هدح

 هب رام جد یتصسلرپ )بارلا ما هب ر ام یخد یس ر, ) مفار مایا

 | یسیریو) دعس تذب هنوو*یخد یی رب و) ی دبا طاص نب قشم دج |ا
 | رورس لوااما 9۳ یدیا هیفص خد یس ربو ) شاسیعما یخد |

 ندی زردرلنوب یسماسا كراناورد,شک زوفط لاا ن دسااجر یسلاوم
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 لواو ردعت ن نابوتو هماسا یلغوا كناو یلک لسیحارش نب هنراح

 یدیا میل یه كنا هشب ڪک وباو یدبا ندنزر ییسف نی ناب و ب
 ۱ حاب رو یدا نارھش ھل هک اص و هد اورا دد یدنا سوارایصءب و

 | عفاریانكنا یهبلاوباو هبهب وعوباو ید اسا یان كنا مهاروباوراسپ و

 یدبا یدجكراس؛نب لاله هک د زو یا ذج اد زن دعافرو عدعویدبآ
 ترڪ > اکا یعاو و ی دا یقل كنا یک هنية سورا ةةلادبص نب دعو

 ااردیع رغ كرد وباب رد ٤او ذر دیعاسا ردےعاہھط یا كناو ید. موو

 ددء ات كدا رع و او ماشهو دقاوو ااو ددا وور و امور درا شا یالتخا

 یرمج دازرشن حور د وخان وردنس ن حور یا لدارلد دت ارل بط ءا و یدا

 ساودبع واو یدوا ه هاب ورجا یاتكناو بسعواو نینحو یدا

 الون د زو 2 ودور د و متاخو مادا و هاو او دع نا

 هکن وو ور د-.سو یسراف نا!" ور د: ڪس ندعسو دد زی دیعسو

 هرمعص و یددا ناسا هدئسورف كنا ر نالوا یس مد كر طح

 دو بی رک وریغدو هلاضفو ن الیغو )ما نب هللادبعو هرمع یا نا

 رمو ویدا ه.هار سا كدا ازار یحد درب و نح راد .ءنبا

 لوگو یدرشقیا لب دبت هد یتعان كاا سو هيلع یلاسمت هللا یلص

 | ناسک واز مرھو هرکب وبا عیفنو كیهذو هلو با سلاوباو عفاتو
 ها اواو هلا واو هقصهاو رشلا ناو ههاواوراسب و نادروو

 یسلاوس» كترضلوا ندرا هی راجو # رسللاوباو ط-:ةاوباو
 ه-عهاو یوضر و عذار ماو یاسر درلذو یسماسا كراثاردزوفط

 اماو ل هرم ماو نی ریس یشا دنرقرف تذاو هپ رامو هبئاسو هح رو
 ی دنا یس ه راج ك.هاوبا هو یسکلوا یر دە م كرضط وا

 ییغیدغوط كنرض> بوراو هه ید دغوط تربضح هوو و
 یا نوا یسناک هدرم یا یخ د بهلولا یدلبا ه در٥ ۵--آ وبا

 داو رر یر یدل یاو گل اوت اا
 یا قح یدیا نوحا سو هلع یلاعت هللا لص رب غب یکی دتا دازآ

 | ساہع هکر دششرا هتوب هک ی داف ماض یتلعف لوا كبه لوبا |ا

 و یا ه د هعقاو مرکصت دنوف كيها وبا ةع لات هللایطر |
 هلاح هلم رکصد د: ندزب زب باوا یا ایست ی هدلاحمار |



 ن
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 دآزآ یب و قا مدعش ربا هتحارر حجه یدتنا بهاوبا ل دش ربا

 سا ویدیدمرک ا راررب ووصرد قععاعص کوش اکر مک رب مکید تا

 بودا ترابشا هروقوح نالوا ۳۹ دتشزارا ییهراب ی ةە راب

 فرد مٍاذع یتوک هنشود ره هک رد-اوا ید تیاورر و یدرنس-وک

 ینا هدم نار دراو قالنخا هدنءال سالن هد ولو یدیدروسشلوا

 لادا هللا یلص رب مغ هکر د دراو هدرحس تج شکیا دع ندا راو

 كناو ی درر دن وک ماعداو هه ند هتم تورا ما مار ۱ کا لسو هیاع

 یدلوا عقاو هد هس ۳1 د ندنرعه هردصادنس هءهوو ربسیخ یتافو

 لاوس ی دروس توو ] هر د هی لس رخ هکم حه نوح ترّهح

 صع هکر دعا واردیمراو ه٤ ؟ مه ندای رفا كندب و هکیدتا

 كيب وذ ییاویدیا بب وذ یبا تأبهولحیسیجمآ )لرد وب هه رایدتا
 ی دنک هولحو ندرکب ندعس یب یدبا ثراطان هللا د. یعا

 بابراد ہر ن د-لاوحا كناو ی دیا ندنعارک و فدارش ك:ءوق

 لوا هج د هکر درل شهر ونک ر مس لمهاو) یدلوا ناس هدهاس

 لوا بو-اک هب هم ےیل و رکص) دو داوا قرشم هل شا رو كرورس

 تیاکش ن دنندحو طعت 5: الو یدنک و یدتا تاقالم هلارورمس

 هب هشد-خ ینااح كنا لو هیلع ىلا عن هللا یلص ماع دیس یدانا

 هيا سپ یدرب و « ودر و نویف قرف هب هیلح هم دخو ی دابا مالعا
 هدنمالسا نندیلحو یدتک هشع هلق یدنک بولا ییاناطع لوا

 ساب نا هکر اب دن د ید ضد ن لر جا هاب رس نورا دن |قالتخا

 بحاصو ردیا تاالد هنءالسا كل ءيا هک ر دشا میخ ثبدحو
 تترضط وا اماو ¥ ر دشءاص نداساصص یتا باعیتسا

 یب فوع نب نجرادبعرایدبارفت حاقر ی رالء اع ہ رزوا ت اة دص

 دتساو یط قاط عاح نب یدعو یدیا لماع هرزوا یتا دص باک

 یس هلبقهرازف نیصحن هثدیعو یدیا لء اع هرزوا یآاقدص یر هلق
 نیدیلوو هرزوا دسا یبیدسا ساق نب ساناو یدا ل-+اع هرزوا

 دو-سءو هرزوا هر تب یز ء فرع نب ثراحوهرزوا قاطصلا نب هع

 نافطغشنب هللادبع یب و ه رزوا یس هلق مصسا یا لسیجر نبا
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 || دلوو هرزوا ماس یب س اد رعنب سابعو هرزوا ی زلف یتباو
 | نب ماعرف نب ثالام نب یعاعو هرزوا یس هل-بق مرادبجاس نیا |[

 ۱ یرمضتلا كال ام نب فوعو كالام نیدعسو هرزوا یس هلو هصهص

 یدما رالءاص ه رزوا ی هلم بال نف یی الآ نایفس نب لاو

 یشکرف قرف یرابناک سو هباع یامت هللایص كتر ضلوا اما ۶
 نب دعدورب زو هلطو هعب را ءاهلخردرلت و یسنماسعا كرتا رلیدرا

 هک ناباو دا اخو سا ءنبسق ن: تبانو هر ذنب رهامو ص اقو ینا
 ن اسیفس وأو ا مس رانب هلط:حور د رازغوا كصاعلا نی دعس

 ل- جرش نب تبا نی د زو هب واهو د زب هک رالغوا یکماو ترح نیا

 لسد - ند د ګو د اولا نب ددااخو یرمضطان LD ETE نبا

 راس نا ىا هللا دبع نب هها دبعو هحاور نب هللا دبعو بەش ن تەو

 || قرالا یا نب مراوتاصاا ن ےھجو دع-نعهجوصاعلا ن ورعو
 | یزاصنا بونا واو هتع نی ءالعو هب ر دبع ن دب ز ن هللادبعو

 دعس نب هللادبعو ةر نب نيصحو بإصالا ب ةدیرب و ناي" ةفیذحو
 بطاخو یزاادیع زب بطر وخو دسالا دبع نب ةا واو حرسلا نانا |ا

 یرایض هب ند هلجودو قرالانب هللا دبعو بهکن . یاو لطخ نا ورع نبا |

 یلعو نافع ن, ناشگهکی ما هل وب تدام ہک رار دبا رایدیا یرلبناک یو |ا
 ؟ نب ا رادباوا ب اغ رثنارک او یدرل رازا و بلاط ینانا

 هسک ود سطاح یسارب ندرلی-ثک تردوب رکاویدرل رازاتباتنب دزو |ا

 كرلناو یدر ازا لوا هس روتوپ رضاح یسغنقره ندنرلبت کیسو ۱

 ۱۳۱5 ا تراو دص لاوعا یدنا یر تافدض لاو ےس

 ماوعلا نب رمز ودر رازا قد دل وا ف رص هرو ب واک رادعم هلو
 یا ی اا2 صرخ یمنعلعل و یدناند هلح لوا تاصاانبا مهجو

 ةف اطر و یدبا ندرانا ناول! ةن ذحو ید ررازاب نی راناتتسوب امرخ

 ب و یدىا ندرلنا غرانب هل ادبع ید زارا زان همان رک ولم جد

 ههحو هللا مرک یضا رح ىلع یدیا یرلہت اک تاحلاص ءو طورش جد

 ردیشکر نوا یرالوسر كنرض> لوا اماو $¢ یدنا ند هلج لوا

 ی” هو اذح نب هللا دس.عو یبلک ددبلخ ن هیحدویر ٥< *دیمان ورع |

 ین و ء اب ع و رگ نط بهو نیا هعالب یا: نب بطاخو 1
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 هکلمر ندکو لم تسب رپ ره ندرلنویرورسلوا یلجت هللادبع نب رر رجو
 یی رکسو لب یا یاببو حرش كنسهص لاسرایرلناو یدردنوآ 0

 هما نارج ابهمو یدنیاروم هدننعع كنءباقو لږ یعثواو لب |[
 ندنک ولم نع ینایدبا ندنس هلج یرالوسر ك.مط> لوا جد یوزر

 هل -بقدزاینا هکب دا صاع ن ورع یر و یدردآوک هب یرمج ثراح |
 ید یسکیا رانا یدردنوک هرفهجو هللا دبع یرالغوا یدنلج هدا |[

 لواو یدااقتو کا هدنراارا لرلنا تدمر صاع نیورع تولوا ناسم

 | یسیر ویدلبا تعسقهنب راربقفو ذخا ینتاقدص تالاب نالوا هدیحاو |[
 لها ) ید ردنوک هعوقرب نشاط یا ی دنا ود وم نب ةهرعخد زا

 یلاعت هللا یضر یلبجن ذاععو یی یرعشالایسوعودا یرادضعب ندرمس

 ن دز نببیحو نصحنباو ساح نب رب وجد یرلیطمب و امهذع

 هج رب رفت وا رای دتا دع ندنس هلج یرال وسر ؛لرورس لوا یععاع

 كنرضحلوااما ۴# رواوا شلوا شبنوایرالوسر كرورمس لوا |
 یترضح لوا ینوکرد ہک امد نی دعس یر راب دبا یثکرکس یراسراح |

 هللا دع ن ناوک ذو یراصنا ؟هلسم نیدګو یداناتعارح هد شارع ۰

 دوس و ماوعلا رمب زو رلد دیایهراح كرورس لوا هددحا مون ساق نبا

 هنن سارح ك مضطوا هدق دنخ "هو رغرشب ندابعو صاقو یا نبا

 لد ر ڪڪ كل هیفص هدربیخ ۶۰ و زف ی راصتا بولا وناورایدشامایق |ا

 یرقلا یداو ل الب و یدلوالوفش» هنتسارح رورسلوا دنس هک

 هللاو) یدلوالژاتىآ و نوحو ید یعراس ثرمضخ وا نیش

 یرلسراح بورویپ یلکدا2عا هتتصع كنيلامتقح ( سانلا نم كع |

 نیاو ل الب راد دیا یدک ترد یرانذّوم ل ءررس لوااما ) یدلبا كر |

 | اما ) یدنانذ وداق دجسم یظرق دعسو هرودحوباو موتکعما |[

 رایدا یک زوفط شم ازوب ندلاجر یرلح دامو یرار عاش كلر وا |

 فا اک اا یافت لا دلش ناو ی نوا کا نوا ندا
 هدنزنفدیفکبا كباتکوب یلاوحا كن نکا كنعاج نالواروکذ ماةباسو
 لرورسلوااما ۶ ردکرک هسالوا ناب ور رک هده اد صم

 یدررید بضعا هن رب یدناراو یجلق نوا كتربضلوا یراحالس
 مذح هر و یدیشهرونک هده هدابع ندعس هرورسلوا یعاق لواو



 ۱۳ ی

 ندنس هات وپ سالف یضنریع یرانا هکب درارید بور هثب رو
 راب دا رصد و یدلبا رورم ی رک د هدهداس باب هک ید شم روتک

 | یی فتحو راتب و یعلقو یدیشم ردو یناط لینا د ز هرمح یرانا

 ا یدوعبااب ونکب ترمض> یرلی اذ لوایدیا ندنراح السید وهب عایق 1
 | راقفا و ذو یدبا ببضق میاد نی د لاش وق هیلبلرابم كنرمضح اد اهکرردب |

 : و دیفمر ورا تخ | نو ایدنک ی علقوا ىج دترمضحلواو یدروتک ها

 | هدنناش نحاصو تنارک ردصاف لوا میاقوب یداشغاب ه یل هرکصندنا
 | تم ىس هع كناو (راعغلاود الا فال یبعالایفال) ردراشءد

 || یجلفر و یدیاند هرقن یس هقلح یکب ا نالوا یلئاج علقو یشاب یسهضبق

 | تاربعندنساباب هرورس لوا هک,دناراو د یجلقرو یړږیاروثأم خد
 ردیاف یرلک دید باص جلفوپ هک ردلوا یناک لمعفوت و یدیذکد

 ار داد  یسکیا بضقوراعهلاوذرلب دت امسلها ەر وردر یسک ادد

 هب دعساک اوهیدفس يسب رب یدیاراو یهرزیآآ كب ام توی بانجلواو )

 عاقنیف نب هرورس لوا هکیدیا هضف ید یسبرب رلل دبد ید هب دفصو
 ی! رخو حاشرلاتاذ جد یحواو یا ندنس لسا یدوهد

 نردعسهدفدروب فد رشت ه هنده یدیاراو ځد یهرزرب ویدبا ارتب و :

 راه ند هرقن هدهرزود هک راردیاو یدیشم ر دنوک هده هرمطط و اهدایع

 شکک ونوژوار هرزوب و هدنس هقرایسکیاو هدنسک وک یسیکیا یدیاراو
 حاقر هد دوهب مح“ ولا هرز لوا هدک دتا تافو ترضح و یدیا هرز

 تاذ ههرز لواو یدیشغوق نهر هدنس هل اهم یروب 4 را عاص

 یهضفو یهرزو ینوک یس هلناقهدحا هکر رساو یداررید لوضقلا

 هللا هددص ید هد شوک نینحو یدیشوآ هش رژوا یربرب رورس لوا
 ندلل اقتنا تیرمضح کر دلش ) یدیشیک هنرزوا یر ر یلوضفلاتاذ
 بولا اكربتو ا ١ ىلوضقلا تاذ ههجو هللا مرک یضن رح ىلع هرکص
 | ید یوک لج برح هکر رد,او یدناریک یا هدننوآ كنحو یدلفاص

 كريم دواد هک رده رزوا كنا مس ل ھا ضد وی د ٹوک یهرزلوا

 هام یر لوا هارو یکتا لتف یولاتت تاویک ماا دلا لع

 & یدیا #
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 شاوا یهرزید كترضطوا هجر دلو و یدرارب داح وراکاو ىدا

 ین٥ا یرفغم یکپا سو ہیلع ییاعت هلا لص كار ترضح ) رولوا

 لهاویدزرید عوبسااود هنر و محدود هن رب یداراو یس ههلعوت

 ترعهکی دیاراو یدوخرپ لرورمسلوا ردرلشهروتک یسضە ندرمس

 هیشاب لرم كرورم-لوای وک دحا ردیع ولر ك هعاع و رار د هضحاکا

 هکر د ثمرونک هدناتک مان مالعا یدنرز حشو یدلوا حورحبوتاب

 ندناابرمک | رواوا يک هیقاط رفغم هک ردلوا قرف هد تی هضب هلا رفغم

 هضم اه, وعلا كعا ظ.وح یورو زیبا ه دیدحر هنن ر زوا نو رول

 | هاشم هنفص» كنس هتروع یشوث هود هرزوا یسالعا فرطو ردیاوط

 || نب رادعمرب كرل زوهاو ی روب و یزوب هک رواوایرا هقلخ كناوردراو یرمت

 قتفو قوازیر ۶“ |یدءاراو یناعاق نعد یر جوا كرورسلواو) ر روا

 جد یرسرب كترمض وا هکر درلشمر وکر س بارا صءب و یدبا دوو

 یداراویتروسص یشاب باقعا و یاب جوفرب هدنرزوا كنا هکیداراو

 هورکم یترو-ص لوا ترمطح ی دیارلشهروتک هده هرورمس لواو
 وع تروص لواو ی دود هث رزوا تروص لوا قلا لراسم ںوتوط

 | یدتاوح یتروص لوا لاء قح هکر دلوا یخدتباوررب و یدلوا

 ا رد,ع-در رس ج وا ناناوارکذ هلبارلعا لوا رسوب هکیدالوا مولدو
 یس هر ترد لسو ه,ع هللا یی ص كاع دیسو )ردع رم هسک وب

 بودنارا-تخا ندنرا> ال-س یدوه» ع اغبق یب نجوا ی داراو
 كنارل.صع و ی داراز د یشا و یو ههر یی دردو یدتیسلا

 || لواو هلوا یعسا هیدرپ هةشاب یسب رب ره ن دعسا یکیاوب هک رد هش رزوا

 ۱ یس هب رحرپ لرورس لواو یدبا رلشمالوا یم“ هل یعارل,رمت یکیا

 : ضیاکا یدیاراو ید یس هب رحرب و یدیارارد هب اکا یدب اراو

 یب رح لوا ن وکی یدنازود هرغ جد هش رب و یدنارارد

 ار وص یرکذ هدنادابع لص مت یدناررروتک هک وا كار طح

 یسکیا ی دبا راو ینا قلا « دتاوفرپ و تر د كترمضطواو ) یدلبا

 ی رب و یدیاررداطی هن رپ و اجور هش ر یدیا ندنجاغا طحوژ
 مونک ځد هنر و ی دیاراربدارفصاکایدیا ندسنجاغا قسب ید
 دادس ید هنر و یدبا رب داروژ هن ږ و یدارق هدر دډ مو مو کو یدارارپد
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 ۱ هلص اک | هکیدباراو یک رت یعب یسهبعجر لرورس-لواو ) یدررد

 سدنسلشب یسبر یدیارک هدنرلنوک كج هکیدیاراویسهبج جواو یدیا ||
 | : اپسرپ كرورمس لواو) یدالوا نیم ىا كي رب و هعاایط ةبج یس رب و |
 یدیاراوخد یغ ج“ ضا ر و یدراردبآ هع هما یدراراو غا ۱

 یدردبا دفع ندرلفثراح ترضطوا یرلذ کس ییعد یرلاوآ هاک هک و

 هک ر دراشم روتر س باب را ردثمالوا تب اث ندد وا یرغص نکل و

 1 كوا بک-سردول یسماعا هکندناراو یراناددعنم كرت وا

 یدشلوا راوس اکا ه دداهح توا 1 نولاص یا ادتا تربضح هک ا

 بودا ریا ییا ترضح ید.ا سمط یدا ندا و دنرحاص یکلوا

 ید چک ویدن هب وشوق یتعب یدلیا تقباسم هلت آو ترمضح یدیا نیل
 ین !لوا رج رم یر و یداوا رورو نامداش هل | لوا نرضحو

 لوا ی دیشعیا ارنتشا ندیارعار ندع یتب اد و ندنس هلبمق ه ره ی

 بب رف نع هکتن ی دلا باط هند ند رض > تودناراکنا یہ ینارعا

 ۳ و هده ننفوم ناک ززو یدلبآ رو ره یر ذ
 یدرواواراوعاکا هدرارفس ارتکا یدیاروس یت |الواترمضح هک راردیا

 لوا ترضح و یدیشهردنوک هده یتا ءارملا ییا نیدعدب رز هک فيلو

 گراد مد هک درو و ید شھر و ضوع ه ود ح اقر اک ۱ هدهلباھم

 ه ا طخ نب رعیت آ لوارورسلواو یدرشم رد وک هده هترططوا

 راوساک | هدو قح هکیدلشغاب هش رب ندراب زاغ ید لواو یدلشغاب

 بودا فرعضو نویز تیاغب ین لوا یزاغن لواو هدیا ارغ بولوا
 هلا نوت اص ند هسي لوا یتآلوا هکیداید رع یداص هې هسی رخآرپ
 کی هک در هکیدتنا ترضح یدلیق هرواشم هلرمض> هدیاب لواو

 ترطو سارو ها و ڪڪ یا لاحرهب كدابا هقدص هدنا وب قح

 تآ لوا حوالعو یدرثءهردنوک هده یماذج و رع نب رع نیذورف ینا
 راج ناک بیا یاو رگ و هح“ و یدیا راب نیهدر وأ امدع»

 ی دابا تقباسم تب و جوا هلت اوب و یدیشهروج ارمشا ندتعاسج

 چ ,دنچ را #

۳ 

 | یک ں ویف و بک ممورطاقوءودر تآیداقوج ییاودو بک كریم غ اماو) ||

EG IAI AALS DSA ASENA TEMEL LSE 
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 اپ ت سس

 نوافص یا كا هللا راھ ترڪ وا یدک ید ۹ دا وا

 بودنءو ف رطو لج “و اے“ و ےھداو بیجتو بودل و ناحرمسو
 ٠ هدا د روما ی دا هک رد ج a2 لادن هللا یطر ANE را (

 || رواک وسندتآ هد سو هیلع نام هللا یلص هللا لوس ر هرکصن دراتروع
 مرار د| یسواک وس تا دار لر 1 لا او 4 و یدذء و ها 1

 نوح هک زود ساو اد وا و هدرام <| یدا نالوا نیولا قلطم نو ۳ ةا

 ۷ مت دن هک دتنا گو هن وح دان دا قاح فق 7 | هکیدلید لا یاد

 OIE كءادعاو هن رع كم اتیا وا قول لوا لک سا ارب قواعر

 بوئجد اب لو عج یددنک سد ردەجالوا بس هاج كعکاطلهاو

 ندنآ ب و راو لیاربج ی دایق مج یب ودنک ههب>وم نامرف یخد

 یغور, وقو یسلب یە تیک ر ندهضبف لوا یلاعت قح یدلا هضدر |!

 | یزراکمدکیدتا با. طخ هنآ لواو یدنآرب تآرب لزق یرارب راسو هراق ||

 هلکو را شل س عا م 279 تاو ۵ رزوا ع4) ر 1 ها یلهداشک ۱

 4 ۰ وش ن ے9 رد د وهعم دن هیضات ادرس تار و رم> و رادکح

 رصد دنا ) بس رهلل تااو بلطال شاخ ) نسج وا سدان

 توس > ید ى یدکح 2 ی سرب تا لوازم 0 یدوو هلا ترک

 ۲ را او ر وق اک لھ س ی راک رمه نت نکا هکیدروم تآ طح

 هرکصخ دنا لیق لر مع 2 , رله و دو و رداوط هلا لارصو تل هی : رلذالوق

 یدنارب ییدآ نوحو یردایا اد قاض. هدنرل وااو N كنا یاد قح

 ات ول مب مدآاب هکیدتنا با-طخ بودا ضرع اک | ییا شا

 هللا یلص ربهذم و یدابا رایتخا یت  مدآ هلبارا تخا كسرلد یسغق ره
 ِ یهن ندعملف ]مات تویارو> نا ۵ دو دل وا راوس ها لسو هيلع ىل اعا

 (رعش) ردشعد ه دیو تآ امه ع ىلا دن هللا یضر ساد نباو یدلیا

 لأ ليملااماذا ج السا و اهبف هماا ناف + اهیلع اورطصاو ليلا اوبحا

 + مو لک دعا اهعاقن + انالعلا تكر شاف اهانطب ر # سابا اهیعط

 : ھ۵ ےک الم 4 ردوا دراو اا 3 ال ال او مداربلا اتهوسکنو

 هللا یر ندکلامن سدا )ر واوا رماح هد ودنا قواوهدۇدلانب وا تاو ۱
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 سس بس سس

 فسوبن جاع> ناو رمن کالا دبع ی دتا ہک رد و رم هذع یلاعت

 هيلع یلاسعت هللا لص تلوسر هکندتا ما نو زا بوتکم هب ین

 تر كناو نس هرونکد رب مارک اوزارعا كدا یمداخ سو

 دانس هرب ورا دیطع وراز اجوبا اکاو نس هلوا عفننم بو دیا ع اعا

 ۹1 ۳ 1 هکم رل,د هرج وبا یا ی دت ااکب 2 و کا نوکر ندا

 ۸ یاد وا متلب ین: بوروک یک رت آیات مر تسوک اکس

 م دتا نو یدرتسوک اکب تب رلد ا نس هر دل اکب رز گی ھ رل السو

 تهباشمو تبس انالصا ےہ هدنتبیام ی رد گّررضطوا ها رلتاوب

 یزراناو ق العاو ثاوراو لاوبا كن رلنآ كرورس لوا ار زردقو

 نوجا ارغو دا-هج هللال سیفرلنا نعل یدیا باوورجا یلکرد
 هم نوحاریکتورعقو اب رو هع“ یرلزوب نسو یدینا دف اھم

 لنشولاریمارکا یدتا جاج كرلدا هلارل و راو قبا: هل سد

 یو م نس مدتبا نب م دیار ر وا یکنیب وب كسیدریلوا یب وت کم
 نوڪگنامدتبا ن طب درداق نون یدتا جاجح نساکدرداق هغمروا
 جم لبا اعدوا هکر شا مع اع در اکبر مغی دهنساکدرداق

 ن زا هرو د ندروناج یعرب رب یهو نادنا-طوشر و ندناسطاسرپ

 ند# یضوا ییاع د لوا هکیدندا اع دتسا ن دساا جاعحرک اردنا

 هداتفو یتافوو یدع رک وا بوما عاتماوانا س دا هدا ملعت هحاعح

 یدلبا ملعا ییاعد لوا هشایع یا ی نابآ نالوا ن دنیا د

 د نایفروق ندیلا-ه1 قح ییاعد لوا هکر دتا تتصو هناباو

 یررطاق ج اقرب لسو هلع یلاعد هللا لص تالو-رو 7 هیعنا ع

 رایدتارابضعب و یدیارطاق ض اس ر لدادید:الدادیسیرب یدناراو

 یکلع4 ردنگسا یا هکر دشعر و ره هدفنا س بأن و یدارطافرو ر

 یل ءاکا هرکص ندترمضح ی دیشهردلوک هده هرورس لوا سة وهم

 ۳ امر هر واععو بوذا را هس> هر کصادب ۳۹ تولو اراوس یعا را

 یدیشاوک و د یرلشید هکیدیش.اموق هل والدادرک راردبا یدلوا لاله

 امه و 3 هللایضر ساع نا یدزررب و اکا بودبا نوا یهپراو
 هاو ها“ م ی: ترضحرطیدرونک هنا ترضخ وا یلداد نو-جرړا

 ترمض> ی لو رادقهرب ن داف تلا بوراوات ی دردنوک

 ی سس سس و

 ٭ لرا #



 | تدا هرکصت دنا مایا ببترت رالوپ ر بوزود ببار ندک وب لوا

 ۱ یذل وا راوس اکا نود هللا ممد یدایف تسار هنسهفرا لرطا لوا :

 8ا هدمالعا رورسلوا رطاقلواو یدلاهشدرا وایو فدرجد و

 هدشباتک مان طسوا مچ یتاربطو ) یدبا را اف ین داوا راوسم ادا

 هدنسارغ نینح نوج یدتسا سا هکب دتا تیاور ندنس رط ساا |

 رطاق زوب رب لسو هيلع ییامت هللا لص هللا لوسر رلب داوا مرهنم رانالسم |
 ب ودنا یاطخاکا ید شالوا راو یدرا رد ل دلداک | هک هرزوا |

 ی دنروس هر هرژوا یس هنس لدلد لوا نيد هر ل داد یا یدتا

 مح ) یدحاص هم رزوا لراذک بولا ق ارمطهضبفر ندر ترمضحات

 ید تب اورر و ) یدشود هرافگ تع زه س یدبد ( نورصنال
 هدنفو لوایلاعل قح ی دتسا قارط جوار ند سابع یع هکر داوا

 | رورسسلواو یدلبا مهذ مالک لرورس لوا بور و كارداوړع هلدلد

 | یرطاقر كتر ضل واو یدردنروسهر یتسکو کو د نوا قارمطندرب
 | هرورسلوا یاذج رع نب ةورفینا ید راد هطف اکا یدیاراو ید
 ۱ ید یرطاقر و ىدا شعاب هرکب ولا: یا ترو > یدشهردن و هر ده

 یخدیرطاقر و یدررد يابا کا یدک هب ده ند هی کالم یدا راو

 دکند,اراو ید یرطاقرپ و یدیارل شم روتک ندلدنخا ةمود هکیداراو

 | لها ر واوا رطاق تا یس هلج هرزوا بدتر وب یدیسشمردنوک یشا
 یستلا یدیاراو یرطاق یدلرورسلوا هکر درادءد یسضعا ندربس

 هر ده لیااعلا نبا یحاص هلا ید یسلر و رد ۳۲ اناوارکذو ۱

 || رطاق نالوا یم هلیعما هیاءاو رطاق وب ابلاغو یدبارطاق یکید ردنوک |

 سو هیلع یاصت هدا لص  ریمغب و % عا هللاو هلوا ر ینسدکنا

 ید ار فد یعسا كس ر یدناراو یرا جی ەد یدیاراو یشوک زارد جوا

 هکر ارداو یدراربد رومءد جد هن رب و ید ردن وک هده س وم ینا

 رمهع رلی دتا رل.ض»» و نیمه ورک واف هده یماذح ورع ی هو رف یا

 هب ده هدایع نیدءهس د شیر و یدیا ا كيك مو رو و

 یدررد یوصتاکا هک.د اراو یسهودر كرورس لواو یادم وقت

 تر هلا هو د لوا هب هن دع ند هکم و ید, انوناصندقددصرکب ولا
 هس اس د ب س
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 یتندلواراوسنو>و یدرواواراوس اک اهد رّصحو رتسو یدوتهروب

 هود رب مجد یریغ ندیوصف ید رواوا لزا جو هرضح لوا هدلاح

 ۱ نالوا جک ا را س لها ص٠ا و ید نڪا احح اشا: كفا

 یداراویس دعا ی مرکب كرة لوا و یدبا یرلبقا كن هود لوا 3

 ۱ هباغ و نیم اون ھلن کم یز هود لوا یدبا راو یرلهو دو دوس ەد

 درو دوس ER کا دهک ره بود التوا هداع مع یراکدید د

 كرا هود لواو یدرارروک راک زور هاکنا یلایعو لها كت مضطواو |[
 ردرلنو یسهاسا كنسضعد یدا راو را هود نمللارمک و بو هدا 5

 | هک رردیاوهب رهءو یب روس و موعیو هیدعسو سب رعوارهوانحر

 ردنوک هدارع ن دعس هترضح ل وا یی هب رهم سعد یهود ل وا |[
 یا یدراربد هدر کا ۵ کندنآ راو یدیس هودر وادوسو ید شم

 ها2۰ ید ترضح یدرشم ردنوکه بده نایفس ن اط هرورس ||

 ینو واد وس ید كت مضطواو یدردنوک هودوادوس یکیااکا هدنس ||
 لالطاوهنسردو هک ر و ایقسو مز ردرلنوب یسدماسا رانا یدیاراو

 نکا مایدیاراو یسک ید كرورمس لوا هکراردبا هرو فارطاو
 هدرلغاط نال وا هدسدل اوح هن دم یرلیگ لو !هدلوقرب ویدا ردوک ی رانا ۱

 لوا هساارا ره هدهاخ یعنف ترضطوا دا هک و یدل زد ک ۱

 ثاناو ییاوئا كرورسلوااما ۷ ی دزرروتک هبهناخ لوایرایک |
 هک رد رلشهروتک هللا مهجر رس لا یاکحا راتاو یتاک ورو ی ۱8

 یدابا تاف و هکنوک لوا )سو هیلع یلاعت هللا لص تلاسر ترہطح

 ۱ لوعت صدر و یناسعرا زار و یراک هماج یکیاو هریحدر یکيا

 هلسرومک هفحل هرب و اسکای ریو هف.طقر و هصرجخر و نع بجو و
 هکر رد او ید شلاق ندرورس لوا هیفاط هدرخ حاقر و یدرشعانو

 یک اوسو ییغارط لاعص هدنا هکیداراو جد یس هلدطر كرورس لوا

 یان كنس هدنآو ید ردبا ظفح سه او ناد هعرسو ضارةمو

 | یدقر ویدبا ناب ر یدآ یداراوجدقرب كترمضطواو یدبا هلدم
 هکر د اراو یخدیدقرپ ندهششو یدداررد ثیغماکایدناراو جد

 كلا هک, دبا راو ځد یدقر ندح اغاو یدرشلک هده ندنر تاک ولم

 + حوا # ۱



$Fهک 1۱۷  
 حم ا 2

 كحدو لواو یدیاراو یراد ندرومد دوخابو ندنموآ هدنرب ج وا

 هر رب رحا دوخاب و ه را ول درب هلا هوا> لوا ینا یداراو ی هعاحر

 ررد بصخاکا یدا راو یروئر شلود وا ندشاطو یدبار راصا

 ندنادیعو یداراو ید رار یو ی هوک ررب كما هرداصو یدنا

 ترد 31 هکیداراو یسهعصدرپ مان ارغو یدبا راو یحدقرب ساز ود

 اسا قغ ایط هاصعویدرونا ءطاک | هک: داراو یساصعر ویدررید

 بودا ا کا هدرل ہیک یدباراو یمالب رپ و یداربد رد دو الحا

 ۱ رل وا هلکنا یرطد دو درص یدیاراوییاضرو یدیاروا ہد سوا كا

 : یدتا هکر دب و یہ اهنع یاعت هل | یصر ند دفن ص ا یدبا

 ةاشالو ایهردالو اران د سو هباعیاسد هللا یلص هللا لوسر كرتام )

 یدبا هداف زب زعلا دبع 5/1 رگ یاک وزنه صمب سو هيلع ىلا هللا

 هاک و ید ردبا ترانز بوراو نوکره بودا ظ-ه> هد هل اخرب یاو ||
 لوا یس دص عد لرلناک هترا ز ] ویک ندا زنگ فارسا هکرد رولوا

 ۱ نوا دما هدا هنا لوا هک راردباو ی دارد( هب م زعاو یلاعت ها مکمرک | 3

 || تەجر ویداندتهیلامرخ یو كيا هک دیاراو قدصا ندع دار و

 هدنجگا هک روق قچهپ وق یاب و قوا ین هنانکرب و ینمرک د لار و هزو.
 یو كاشاب كرابم هدنس هفیطق كرضط وا یدبا راو قوا حاقر |

 ند هفت م*بواوا لاب ه:جز مظعر ینکرب و یداراویرثا

 ندو كرام لوا هکب دنا ساعا ندزب نعلادبع ن رعیدیشم الوب افش

 یتساقلا كنبشک لوا زب زفلا دبع نب رعرهدیفآ هنن روب بوی وب ندربک ین

 راهن نال سو درلع امت هلا یلص ندربمغس هک ر داک د دش و 3

 ٌت٫د> ول ییلدزالوا ثاربم ۵ هو رب ج” ردتفوو هو د صهر زاس مچ

 (ةقدص وهف هانک رام ثرونالها ین الارشاع» نم ) یدروب هکر ده

 هکر داوا نمک هدکم هکد ثاربم ناو مالدا مهیاع ندایدناو

 رانا یراابرقا كل هيجان هتفناط لوا نوع وا ثراو هئب رالام كرلنا

 اس سس تم ی سس

۱ 



 4 ا

 س سیم تستی

E E 213بلا یر  
 | ردلوا ریتم ندا ا م ندرلنا یخ هک ردلوا یجدتناحرب و
 | نوعا یرلئراوو رار دبا تبغر هیایدابدنا نەر رانا هک را هیعنا نکو
 || هک رداوایجد تکحر و هیلوا هد داقتعاوب قاخ ییعپ رردبا عج لام
 ابنا نعل رل هیعیا عج لامنوحما یرلئاروو راهش و دهر هنتفرلنا اس٥ ضا

 هک یس ضهر ند هنآ رف تانا و هبقنا نط رار دب عجب لام نوګایراثراوودنک
 ىك ر ەع و رد:اتاالد هن رزوا كکد ثارم۰ هنن رات راو ندایبنا

 هلوفو ( تو« ل نمد ٹر و یثریایاو كندل نم یلبهق ) یلاعت هلو
 ندارم راک ارت هک رک تداوب ( دواد ناعاس ثروو)یلاسمد

 هلل او ر دند ل-عو توت تارو دا رم a رداک د لام تءارو دارم

 هلا و لوا هک ردلکد قسم هر لعع روا رظدو) عا

 E CD E ت چو لئاضف سو هیلعیاست

 | باوا ترس ت د ندتنلاودار شو یراعصوصح» تاداغو

 ۰ نیت سرا هوس هع وم رشک تاور هدا رجاو دا سهو حاوک هدام

 ندعونرهورداکدهدازر د هلو ګر نامه هلت س هرانارلناواروک ذعهدب 21 وب و

 هل. هطساو كعد نوسلوا لالءاو هلاطا هن ونوسال و هص> ر هداتکو ل

 هراح یر ن کا هنعب رط را صتخا هرز وا تااور ضص!

 قوس هو لیسف دعباس اونا مالک نانلوا قوس ء داب وب تویلوا

 لوا هدعاصار وفا راو تاهم هدرع ییاعت هللا ء اش نا ید وا

 لوا هک د نح رهو هناوا ناب و نایع لیصهلا لء یرش كالاص |!

 نالوا ید انار تالا و تار رفتو لاسفاو لاوقا كنرضح |ا

 ضو اکا هف> وھاک ہک ر دلانا ی یان ردر یاس و طب كنلاو->ا
 هکتن ر داک د یراک تع ,ENIS هعاص» ین رمعذ وب قاعق عورشو

 نتفکز ا مدشرجاع نم هک # شب نازا هللا لوس را ع وک هج(یوش۰)یدانبد

 لقع یار لاف دص هک *#* تسنانحوت تافص نوح وک هج# شد وخ

 || مرک شاپ ودیدام كب رهب# مربک ساھ شر سر اتر سنا چ >#تساجر |
 لهازا هکینادیموت #ږآ هتفرز | ردنآرکو# دیآ هتفک تبا تان اد ٭

 اروح هک نا تعا سورع # سد و الا درکن عج نیا # سکر

 مراک شد رپ ذب رکا # تسوا "هیارب وروب ز تلوبف # تسوا "هیاس
 فک تیام بام رد RS E HORE URES هر وی سام ست یا روم اراک وصل DANSE NENA TANA n حصر صحت مس an aR تیر



 هک 411 ۶
 و اا

 | نمرکد هلن لوسراب م وک هچ # دآرب مراوح ناج هنرکو # دیآر
 لص رک ا ناوت یو قلط»یع رک ۶# نمردق نا ی ۳ ردم

Eدادیادوت * یهاش داب یک ودر د ی رادوت # ینادوت یش  | 

 | ربح نازدوبن هک * ار مت ی ھل ۱ | فا رسید

 زا نک ارادک نا ع وک ہک + تعاطتسا نا تهررد مرادن ##ار مهار |
 ۱ سا ییدوش ٭ جاش نیکسم یکی رک هدابب # تعافش |

 | *شیازدا د کم ورک« افت تحاص برططمهدش وج #3 جاح
 ا نرد ۴ یاسر یآ ما مار زا رم ۶ یاهحود ناضل ب> اص ونوح

 بادروخردرکا# تا ت رشزا نک هزات رکح و رپ فدس مزوع فر

 || یادسا ماعوت ماعناوج ۶# نره ناج یا بارد مزادنیم # نم منو

 تاتح ال اهضور تانک هک هئلاو - + هو * عا هللاو و دم ءآارف 3 مرک :

 || اش ناو یدشربا هما لوارتفد ن دیاالاو لآالاو یبلاریس یف
 لا و حس رد و 0 د.هاو قئاو ۶ احر لامع: هللا

 : هما ۰ کد ارد ید تد <£ :ارمهاش یهو نیءدات عج - ونیعدأتو تاک او ۱

 هک رد دلوا ید لرا تک ها ص ن درب لل بها نوح و ( هسا ربا

 || یافط صم ترمس نخ هکنوککنارار دا ےتخ ها اعد ین رلذینصت یدنک
 1 رروام اعد تیاحا طم یک هللا مالک یخ لسو اع یاس هللا ص

 ا بسناو یلوا قع وا تخ هلبا اع د نودیا اد قا هرلنا ہداتک وب سد

 رر هر لدل e مهن» تساو نیطاصاابح ا (رعش )روت روت :

 3 احالص

 < تاحانم دا

 اا نب "هرمز یادتفو مل اع لها یاسُعهر ینایحت فو یتکاز تاولص ||
 ۱ كنافطصمد مساعلاوبا كہ > نبرد یاردو تجریأب ردرد مدآ

 ینآ رفع دادعاو یلاوضر دادهاوردشر اهنگ اخ ؟هءضورو هنگ اب ناح

 || كرا-ب>ا فلسو نیعداتو كن رايك "هباعصو كن ر ادعا تب لها كلا

 أا ین ایا لها نیش نا و ند "هناخو ليف لصاوتءو لصاو هئحاورا |
 هک 1 اوک زز تاذ كناو لورو هلعال سا هاش 9 ابا تار ماود

 ا تافآ :جرداسحاو لصف ا جرتجرلظ ||



> ۰ 
 هةفوو اا طاس دبعب فطاا مهللا) توط قارا ندنارود بئاوت

 كراو هيلا ةيعرلا بب حو ةيعرلاىلا هببحو ایئدلاو ةرخ الا اصل |
 كئاہعنا هلعحاوهناجاحوهرا-طوا هل ضق او هناما-هنو هکلم تاالادب یف

 نصو هد ال و دستر جا مهللا نب نارا تلا ۳ كْال الو ن رکا-شانم

 هلجاو نیفلاخلار سو ندلا ء ادعا ىلع « 27 او هدانحاو هراصتا

 دین مالسالا دزو تارعطنا عاوناو نساحا راهظاو تارکنلا ةلازا ىلع

 رج "هر هکع اتطع ناداس یهلا ( ارها ازارعاو ارهاظ اروهظ

 ییلاتفآ یرلتظعو لالج كرلزا زردنوتفو تیالو "هرم هرج و تلاسر |

 تداس عااطم یبراونا ی رالاج بیزو ندلابقاو نداعس يا |8

 (تاجرد | اوتوآنذلاو) نبدء العو توط ععالو عطاس ندلاکو |

 م لاو یو م ادوا لرلثا ییز ی وروریدشرپا کا ناحرد

 عا عباس هکر اعش قلامح ء افرعوراک خیامو لقوا ندنراوتف

 تاکر كرلنارر دیه امان تایذح دونج دوفو دراومو یهلا تاحوتف |

 مایا موب لا یییرلفاص نطاب دارو وراک ذا نایمو فا طع کال هداج“
 یرلاک و ک هکمالسا جاو توط مادتسفو هدن اب هدام دج تما

 ناب د-لود لوا ندرالو قارا نولوط هراز ےہظعد بوک یب زو

 ھن رلما هم یدک یرلنا هلا لومعم مر درلشاوا هحوتم نوحلوازافو ِ

 رت نکیا ین وبحم رانا نطوو نکسم دنج ره هک نیا ءارو ردشرا |ا
 ردرلُشعنا ناب رف نوا م السا ند ت وه یب رل ریش ناج بودبا

 م یر و و اا ا وتو یان
 | یلکودوردشریا هن راناغاخ اعاغو ا1اس هلا ا رغو ی رفاسم

 | رسام ۳ هوجو A قب رط نسحا نب رادوصءهءو دام دل دم

 دارا هدنبتنکم ( نآرقاا ع 9 ییرالا-فطاو د الوا بو دنا ٤

 نععح "هدر ین: رالا عو لها كنسباکو دو هابا قرعشم هلا یتا ر میلعت

 | ندالد وابو یالسا لها دالب هلجو یرادوب نوتوطر وت س٥ هدافعو

 | ناربعفو دنهدر ناشب وردو هیلبا هدوسآ هدکهانن و ظح ندالحو الغو

 لیق لصاح هلکتاعرو تبا-دع صحت یب رلتادا رمو دصاسعم رسم

 ۱ نداشهد كاذعرع رلاکوک ونان رک ندنفو> تالال ۰ و مز یھلا

 یدعاوا رد لازا و لا حر ت 7 8 هللا ی ا نالو تافعرداب رپ

 & هبا لع
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 یراالو( رەڭ )ر داكد اه ندایصعو ناسا اا دکنسرواب هسا

 و ا ارور E هره هک ۴# هک ز الو یه

 نکس هک ندزرشاک هحرلغاط مز و ن“ هجا هرک ندبه (e و رفراک مر

 ناخ هکنامز ل وا یهلار دناطشو سن کرا رک حنا

 هدا عادو یرخا یر زه ندرماضعا بولیقرفس ندال ز٥ نت رفا سە

 مزالم هکینادارمج "یاس هلق ر زور ز یدوجو ناتسرهش لجارصرصو
 لح هک هدننوک تماسیق یهلا هم ربا ندنرسرع رس مزب ردناج ناطاس
 (اونرحالو اوفاسمال) يکيرلوق نموم یلکود ردقلناسیْس و تمادن
 زا زارعا نوور دشرا هنج *هجارسسردص نو دنا جم رفت هلتیسادت

 داتساو یرع رلاناو یورع رلاتاو لیقرارقاارا دو دام ات رانج یز مام هلعارکاو
 قرمشم هل راش ( ناوضرو هه دجر ب رمهرش ) یرمحاشهو

 ۱۱ تجرو ترففم مع اا نام" هاب رادهشء لس رب ره نولي

 | تمن تمرکذو ٥اد ا نمادرپ وئز یا ()ردسغا یراروس#
 | *۶شد وخ ناسحا هزار دک شب وخناوخ مسز هنام بار ای واج
 ءافشو انراصبا رول لسو هيلع یلاعت ها لص د كيبل ثیداحالعجا مهللا

 ثبداحالا ةكربب انتامهع فک او اتقازرا یقدعسوان وذل ةرفغمو انرودص
 كنا ثداحالاباترومالهسو ان ولقروئو ثیداحالا نت اب مهداو

 اناگالو انذاتمالو انناهماواناب الو انرفغاو ۴# رک داوج محر فور
 دخ ةما عیطوراءاعدلاب اناصو نمو انيل قوا یذلو اتابحالو

 نیبنلا اخ دح قالتا ىف رشا ىلع كال الجب لصو ۶# سو هيلع هللا ی یص

 ناسحاب مهل نیعباتلاون رهاطاانييطلا باعك: ولآ لعو # نیلسرلاو

 | ةجرت نم لا فح دقو # نيج ارا جرااب | ربثک السا سون دلا موب یا
 أ نماثلا وهوذعطا موب باهولا تاللا هللانوعب باطلا باتکلا اذه
 || ههدجلا فااو ةت امو عبس طنع تالس مظتنملا ريا رةص نه نورشعلاو

 نیبثلا ماخ ىلع ٠ واصلاو # اعلا ىلع

 م الا او ة ولصلا هیاع

 باع تاداسلا دیس هست بابحالاةضور هجرت نم یناثلادلطالک دق

 نيدشاراءاةلللا لاوحاىف (:»تلاثلا دلج ا هیلبو تاولصا او اياك |لضفا
 نیعجا مهباعلامت هلناناوضر



N, 3 ۱۳ هه 
 یر اس او














